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Nota técnica n.º 012/2019/CGM-AUDI 

Assunto: Análise dos procedimentos envolvendo os serviços oferecidos aos Taxistas 

pelo Departamento de Transportes Públicos – DTP, decorrente da Denúncia da Rádio 

Bandeirantes sobre a participação de funcionários e despachantes no andamento dos 

prazos dos processos, intitulada: “Demora para liberação de alvará à taxistas está 

gerando esquema de propina com despachantes ligados a Prefeitura de SP” 

 

SUMÁRIO EXECUTIVO 

 

1. Trata-se de Nota Técnica decorrente da Ordem de Serviço n.º 064/2019/CGM-

AUDI, que tem por objeto a análise dos procedimentos e sistemas de controle interno 

dos serviços oferecidos pelo DTP aos taxistas. 

 

2. O objetivo do presente trabalho foi verificar se os procedimentos administrativos 

para entrega dos Alvarás estão sendo seguidos, se os prazos para entrega destes alvarás 

estão sendo cumpridos e se os procedimentos de entrega dos Alvarás contam com 

mecanismos de controle e segregação de função que inibam algum tipo de priorização a 

um grupo específico de requisitores. 

 

INFORMAÇÃO 

 

3. Diante das reportagens divulgadas pela Rádio Bandeirantes, as quais, em 

resumo, apresentavam, supostamente, envolvimento de servidores públicos municipais 

em ilícitos penais dentro do Departamento de Transportes Públicos – DTP, o órgão, 

prontamente, tomou atitudes que pudessem mitigar as eventuais irregularidades. De 

imediato, três encarregados de setores do DTP foram afastados e uma Comissão 

Permanente para Sindicância interna foi criada com o objetivo de apurar os fatos e 

responsabilizar os envolvidos.  

 

4. Com o intuito de lograr mais dados que pudessem subsidiar os trabalhos de 

auditoria, esta equipe participou, como ouvinte, de inúmeras oitivas dos funcionários do 
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órgão. As informações constantes das atas resultantes foram repassadas, sem hesitação, 

pela comissão permanente aos auditores. 

 

5. A documentação relativa à Sindicância foi repassada por esta esquipe de 

auditoria à Corregedoria da Controladoria Geral do Município de São Paulo, que 

averiguará possíveis implicações disciplinares dos servidores da auditada nos assuntos 

arrolados pela imprensa.  

 

PROCESSOS EM PAPEL PODEM CRIAR INGERÊNCIAS QUANTOS AOS 
PROCEDIMENTOS E PRAZOS DE CONCLUSÃO. 

 

6. O Departamento de Transportes Públicos – DTP faz parte da Secretaria de 

Mobilidade e Transportes da Prefeitura Municipal de São Paulo - SMT e é o órgão 

municipal que gerencia, regulamenta, vistoria e fiscaliza os serviços de transporte 

realizado por táxis, fretamento, escolar, carga a frete, motofrete e operadores por 

aplicativos na cidade de São Paulo.  

 

7. O DTP realiza diversos serviços aos condutores, tais como: 

 

• Cadastramento Do Condutor (Todas As Modalidades) – No Cadastro Municipal 

De Condutores (Condutaxi) 

• Renovação De Cadastro De Condutor 

• Alteração De Dados Alvará 

• Atestado Condutor 

• 2º Via Alvará/Cadastro (Perda Ou Extravio) 

• 2º Via Alvará/Cadastro (Roubo Ou Furto) 

• Renovação De Alvará Com Ponto. (Táxi) 

• Renovação De Alvará Sem Ponto. (Táxi) 

• Troca De Carro (Usado/Zero) 

• Inclusão/Troca De 2º Motorista 

• Inclusão/Troca De 2º Titular 

• Inclusão/Troca De Preposto 

• Inclusão/Troca De Ponto De Estacionamento Ou Linha 

• Baixa De Ponto De Estacionamento Ou Linha 

• Baixa De 2º Motorista / 2º Titular Ou De Preposto 

• Certidão De Regularidade / IPI OU ICMS 

• Troca De Combustível 
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• Troca De Categoria 

• Troca De Tc (Empresa Vinculada) 

• Baixa De Carro 

• Cadastramento/Renovação De Licença – Crm Pf/Pj, Cvs, Carga A Frete 

(Veículos Até 3,500 KG) – 

• Cadastramento/Renovação De Licença – Crm Pf/Pj, Cvs, Carga A Frete 

(Veículos De 3,500 KG Até 8,000KG.) – 

• Cadastramento/Renovação De Licença – Crm Pf/Pj, Cvs, Carga A Frete 

(Veículos Acima De 8,000KG.) – 

• Vistoria – Veículos Até 3,500 KG – 

• Vistoria – Veículos De 3,500 KG Até 8,000KG – 

• Vistoria – Veículos Acima De 8,000KG – 

• Transferência De Alvará (T-NOME) 

 

8. Como se nota o DTP realiza todos os serviços de cadastro, alteração e renovação de 

alvarás dos condutores de táxis da cidade de São Paulo. De todas essas demandas, 

apenas a de Transferência de Alvarás (T-nome) gera processo administrativo em 

meio eletrônico no Sistema Eletrônico de Informação – SEI. Todas as demais 

requisições produzem documentos físicos em pastas individuais por serviços e 

condutores, embora a mídia tenha noticiado que 74 órgãos e entidades do Município 

de São Paulo já autuam 100% dos seus processos no SEI 

(https://processoeletronico.prefeitura.sp.gov.br/noticias/74-orgaos-e-entidades-ja-

autuam-100-dos-processos-no-sei/), incluindo, neste caso, também, a SMT. 

 

9. O sistema usado para gerenciamento dos dados cadastrais dos condutores é o 

Sistema de Gerenciamento de Transportes Públicos – SGTP, que relata meramente a 

situação atual do condutor e as datas de mudanças deste status. Este sistema é 

alimentado pelas informações das pastas físicas dos requerimentos dos condutores e 

não há controle gerencial das datas de entrada destes requerimentos, nem o tempo 

médio para ser deferido/indeferido ou se o prosseguimento do processo foi 

interrompido por falta de documento/pagamento, morte, etc. 

 

10. A equipe de auditoria identifica essa constatação como a principal causa de 

possíveis ingerências sobre o andamento das requisições. Sem um sistema 

informatizado completo que gerencie as datas de inserção dos serviços, seus tempos 

médios de conclusão e os eventuais motivos de interrupções/suspensões, o órgão 

poderá ficar a mercê de influências externas. 
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POSSÍVEL AUSÊNCIA DE MECANISMOS DE GERENCIAMENTO DAS 
ATIVIDADES DESEMPENHADAS PELOS SETORES ADMINISTRATIVOS 

QUE COMPÕEM O DTP.  

 

11. O DTP tem a intenção de informatizar, se não todos, a maioria de seus 

procedimentos. Nesse sentido, o projeto do DTP-Digital se encontra em fase de 

negociação junto à PRODAM e já é possível realizar o agendamento dos 

atendimentos de forma eletrônica. 

 

12. No entanto, a equipe de auditoria verificou que o DTP, de maneira generalizada, não 

possui mecanismos de gerenciamento que possam fornecer informações estratégicas 

acerca de seus serviços. Essa ausência se tornou perceptível devido à necessidade, 

por parte da equipe, de buscar dados sobre certos atendimentos, como por exemplo: 

tempo médio de atendimento, prazo médio de conclusão, quantitativos de serviço 

demandados, metas de produtividade individual, números de processos com a 

presença de despachantes ou procuradores, entre outros. Tal fato é consequência, 

principalmente, das atividades ainda serem, em grande proporção, desempenhadas 

por meio de formulários em papel e sem abertura de processo administrativo 

eletrônico, já citado no item 1 desta Nota Técnica. 

 

13. Ademais, não foram identificadas no DTP quaisquer outras ferramentas gerenciais 

de controle interno sobre seus procedimentos administrativos, seja por meio de 

anotações manuais em fichas de controle, seja por meio de planilhas, seja por algum 

tipo de automatização. 

 

14. Esta falta de gestão abre precedentes para contatos interpessoais entre os agentes 

públicos e os cidadãos interessados, que, eventualmente, podem influenciar o 

andamento normal dos processos. 
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POSSÍVEL FRAGILIDADE DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS 
INTERNOS ADOTADOS PELOS SETORES DE ATENDIMENTO AO 

PÚBLICO – BLOCO D 

 

15. O Bloco D do DTP é responsável por quase a totalidade dos serviços oferecidos 

pelo órgão. É neste local onde se realizam os atendimentos presenciais dos 

condutores e despachantes. Uma área é destinada ao público em geral e outra, 

específica, é destinada ao recebimento dos serviços dos despachantes. A primeira 

mantém o controle dos presentes por meio de senha contínua em painel eletrônico, 

já a segunda recebe os interessados por ordem de chegada sem qualquer controle 

formalizado. 

 

16. Ademais, ao que consta nos relatos dos funcionários, os despachantes têm 

prioridade em seus serviços diários que envolvam veículos novos, além da 

possibilidade do recebimento de uma senha que autoriza privilegiar um único 

serviço dentre os demais. Desta maneira, nota-se que existem três formas de 

tratamento para suas requisições, as de veículos recém-comprados, a individual que 

contempla a senha e as demais. A partir deste momento, os trabalhos identificados 

pela senha e a dos veículos novos seguem rumo diferenciado em relação aos 

ordinários, sendo juntados em uma pasta exclusiva que será analisada 

preferencialmente aos outros. Para facilitar o entendimento de tal distinção, o 

quadro 01 a seguir apresenta, de forma resumida, as principais características de 

cada um: 

 

Quadro 01 - Comparativo entre os sistemas de atendimento no setor do Bloco D. 

Sistema geral Sistema diferenciado para despachantes 

-Atendimento por ordem de chegada ao 

balcão de atendimento; 

-Atendimento em guichê exclusivo para 

despachantes, localizado na parte exterior do 

bloco D; 

 Os serviços envolvendo veículos recém-

comprados automaticamente são priorizados 
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 -Cada despachante possui direito a utilização 

de UMA senha, por dia, a qual um serviço 

específico terá atendimento preferencial em 

relação aos demais; 

-Utilização de senhas sequenciais em tela 

eletrônica; 

-Após a utilização da senha especial, os 

despachantes são atendidos por ordem de 

chegada e suas demandas são agregadas no 

malote para posterior análise; 

-Equipe de análise designada para atender as 

demandas em geral. 

-Equipe de análise designada especificamente 

para atender as demandas iniciadas por 

despachantes, dando-se atenção, 

prioritariamente, aos serviços que contenham 

veículos novos e senha e, em seguida, 

examinando os demais. 

 

 

17. Nesta descrição é possível notar que o atendimento diferenciado para despachantes 

vai além da etapa de atendimento, atingindo, inclusive, a fase de análise. Um 

processo, desse modo, pode ter três caminhos distintos, conforme quadro 02 abaixo: 
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Quadro 02: Tempos prováveis dos processos segundo o tipo de entrada 

 
 

18. Esta diferenciação foi noticiada recentemente por parte da imprensa, a qual, em 

resumo, apresentava a possibilidade de existirem despachantes que atuariam em 

conluio com servidores para que, de forma indevida, acelerassem os trâmites dos 

pedidos mediante pagamento de propina. Nesse contexto, a equipe de auditoria 

constatou outra fragilidade porque, além do tratamento diferenciado, o contato 

direto com os despachantes, de modo geral, era realizado por um funcionário 

específico e este, além de preparar a pasta regular dos pedidos, preparava a pasta dos 

processos com senha que seria enviada ao staff exclusivo para análise. Nada 

impediria a inclusão de mais um processo por despachante na pasta prioritária senão 

a vontade do funcionário responsável. 

 

19. Foi constatado também que a equipe de análise, no momento do exame documental, 

não realiza nenhum tipo de verificação que impeça que os serviços munidos de 

senhas se restrinjam a um por dia por despachante, ou seja, não há controle 

escalonado na segunda etapa e a seleção do que é urgente, ou não, recai apenas 

sobre o primeiro funcionário responsável pelo contato direto com os requisitantes. 

 

20. Além do colaborador supracitado, o encarregado do departamento também mantinha 

contato frequente com os interessados no chamado “Guichê dos despachantes”, seja 

para receber alguma reclamação, seja para atualizá-los sobre o andamento de seus 
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processos, seja para receber os malotes com os serviços diários. Esta sistemática, 

por si só, não privilegia o princípio da segregação de funções e abre margem para 

contatos pessoais e preferenciais sem nenhum tipo de controle. 

 

21. Vale ressaltar que todos os procedimentos descritos acima não têm previsão legal ou 

infralegal em portarias ou manuais, estando sujeitos unicamente às exigências da 

chefia contemporânea. As regras, desta maneira, podem ser alteradas de tempos em 

tempos por quem esteja no comando, sem qualquer padrão ou regulamentação.  

 

22. Diante do exposto, nota-se que o DTP não mantém um controle equalizado e 

isonômico de atendimento ao público e privilegia o atendimento aos despachantes. 

Até mesmo estes, em suas requisições, encontram distinção na recepção, pois 

existem processos com e sem senhas prioritárias e nem todos os despachantes eram 

atendidos diretamente pelo encarregado.  

 

23. Enquanto nenhum destes procedimentos seguirem ditames formalmente 

estabelecidos e se fundarem em disposições normativas, o órgão contará, tão-

somente, com a boa-fé e boa conduta dos agentes responsáveis pelas tarefas. 
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PROVÁVEL VARIAÇÃO DO TEMPO DE CONCLUSÃO, SEM A DEVIDA 
JUSTIFICATIVA, DOS PROCEDIMENTOS DE ALTERAÇÃO DE 

TITULARIDADE DE ALVARÁ (T-NOME) 

 

24. Diante da dificuldade de se extrair dados relevantes dos arquivos em papel, a equipe 

de auditoria direcionou suas investigações, sobretudo, em procedimentos de 

Transferências de Titularidade de Alvará (T-nome), que se encontram 

documentados no SEI.  De forma simplificada, o processo de T-nome pode ser 

representado de acordo com a figura 01 a seguir: 

 

 Figura 01 - Fluxograma dos processos de Transferência de Titularidade de Alvará 

 

 

25. Depois de examinar os andamentos dos processos, duas fases se destacaram por 

terem prazos muito discrepantes entre a análise e a sua conclusão: DTP-3 

(manifestação técnica) e GAB (manifestações do Diretor). Estas duas etapas, por 

muitas vezes, eram concluídas no mesmo dia ou em até quatro meses. A equipe de 

auditoria ouviu alguns funcionários e encontrou justificativas no sentido de que 

alguns processos são obrigados por lei a um tratamento preferencial. O primeiro 

caso seria devido ao atendimento prioritário previsto no Estatuto do Idoso e o 

segundo por motivos de enfermidade avançada de algum dos requisitantes. Destaca-

se, no entanto, que nenhuma das razões apresentadas encontra documentação 

anexada nos autos dos processos do SEI. 
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26. Por meio de amostragem, também, foram analisados 121 processos de T-nome com 

e sem a presença de despachantes, a partir de junho de 2018, comparando-se o prazo 

de conclusão entre pedidos iniciados no mesmo mês. Existem processos concluídos 

em 7 dias (6020.2018/0004388-6) e outros em até 319 dias (6020.2018/0002730-9), 

conforme explicita a tabela 01 abaixo: 

 

Tabela 01 – Índices dos prazos de conclusão dos processos T-nome 

Número de 
Processos 

Status 
Padrões dos 
Concluídos 

Mínimo/Média/Máximo 

40 de 
Condutores 

Concluídos = 37 
(93%) 

Até 30 dias = 0 (0%) Mínimo = 59 dias 
De 30 a 90 dias = 5 

(14%) 
Média = 183 dias 

De 90 a 150 dias = 3 
(8%) 

Acima 150 dias = 29 
(78%) 

Máximo = 319 dias 

Em Andamento = 3 
(7%) 

81 de 
Despachantes 

Concluídos = 58 
(72%) 

Até 30 dias = 15 
(25%) 

Mínimo = 7 dias 

De 30 a 90 dias = 23 
(40%) 

Média = 93 dias 
De 90 a 150 dias = 7 

(12%) 
Acima 150 dias = 13 

(22%) 
Máximo = 280 dias 

Em Andamento = 23 
(28%) 

 

27. A média, como se pode notar, varia muito se os processos contam, ou não, com a 

presença de despachantes: em torno de 183 dias para atuação direta e 93 dias com a 

existência do agenciador. Além disso, apenas os pedidos que foram iniciados pelos 

mediadores conseguiram ser concluídos antes de 30 dias. A tabela 02 abaixo reflete 

a frequência relativa desses despachantes nos processos mais céleres: 
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Tabela 02 – Frequência dos Despachantes nos processos concluídos em menos de 30 dias 

Despachante Frequência Percentual 
F.L.A. 4 26,67% 
C.A. 3 20,00% 
J.A. 2 13,33% 
N.F. 2 13,33% 
A.C. 1 6,67% 

J.R.R. 1 6,67% 
N.T.C. 1 6,67% 
T.A.S. 1 6,67% 
Total 15 100% 

 

28.  Prazos tão díspares entre os diversos processos geraram suspeições quanto ao 

envolvimento de despachantes no andamento dos pedidos e a equipe de auditoria 

notou, inclusive, que determinados requerimentos tinham layout diferentes uns dos 

outros sem a devida explicação dos responsáveis. Um desses formulários coincidia, 

em sua maioria, com processos mais ágeis em relação aos demais. Seguem os 

layouts na tabela 03 a seguir: 

 

Tabela 03: Layouts diversos das requisições 

Layout de requerimento com prazo reduzido Layout de requerimento com prazo prolongado 

 
 

29. Desta forma, todo conteúdo exposto acima retrata que os pedidos de Transferência 

de Alvarás contêm prazos muito divergentes entre si e que a presença de 

despachantes faz, aparentemente, o processo ser concluído de forma mais rápida 

sem a devida justificativa técnica para tal. A falta de padronização, mecanismos de 

controle e de gerenciamento dos prazos dos processos, aliados à inexistência de 

regulamentação das requisições podem causar interferências externas no andamento 

regular dos serviços.  
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POSSÍVEL COMUNICAÇÃO INEFICIENTE DE INFORMAÇÕES 
REFERENTES AO ANDAMENTO DOS SERVIÇOS DISPONIBILIZADOS 

 

30.  O DTP, como já mencionado, realiza diversos serviços aos condutores, mas a 

comunicação de suas conclusões se concretiza de modo ineficiente aos olhos da 

equipe de auditoria. 

 

31. As requisições que geram processos em papel não contêm número de protocolo e 

quem necessita de informações sobre seus andamentos ou conclusões precisa 

comparecer diretamente ao órgão ou entrar em contato via telefone. 

 

32. Os serviços que geram documento eletrônico (T-nome), em tese, deveriam ser mais 

eficientes na comunicação aos envolvidos, porém como mostrado na figura 01, após 

a manifestação do Diretor do órgão deferindo ou indeferindo o pedido de 

Transferência de Alvará, a comunicação se faz através da Publicação da 

aquiescência no Diário Oficial do Município (D.O.M.). Outra possibilidade seria o 

requisitante, em posse do número do processo gerado eletronicamente, consultar o 

andamento do pedido via internet na página online do SEI, mas vale destacar que a 

plataforma SEI não é de fácil contato para os usuários sem familiaridade e os que 

processos T-nome se encontram, em sua grande maioria, restritos aos funcionários 

do DTP. 

 

33. Atualmente, como existem inúmeras possibilidades de contato entre os órgãos do 

governo e os munícipes, a exemplo do endereço eletrônico – E-mail, envio de 

mensagens de Texto via celular, entre outras, o DTP poderia rever suas formas de 

aviso para que a comunicação com os condutores fosse mais ágil e eficiente. 

CONCLUSÃO 

 

34. Diante do exposto, a equipe de auditoria constatou que o DTP, de modo geral, 

não conta com mecanismos de gerenciamento de suas atividades e não mantém um 

sistema de controle interno que possa subsidiar um planejamento mais eficiente dos 

seus serviços. Aliado a isso, ainda sustenta a inserção da grande maioria dos pedidos em 

meio físico em vez de usufruir do sistema eletrônico municipal disponível, o SEI. Desta 

forma, sem a implantação dos devidos controles de gestão, o órgão ficará sujeito a 

eventuais contatos interpessoais entre funcionários e terceiros que possam influenciar o 

andamento regular dos processos. 
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RECOMENDAÇÕES 
 

35. Recomendação 001: Recomenda-se que o DTP verifique a possibilidade de 

incluir todos os seus serviços aos usuários em meio eletrônico no SEI. 

 

36. Recomendação 002: Recomenda-se que o DTP realize estudos para 

implantação de um sistema de controle interno, para todos os seus setores, que 

possibilite gerenciar o tempo médio de atendimento, o prazo médio de conclusão das 

requisições, os quantitativos de serviço demandados, as metas de produtividade 

individual, os números de processos com a presença de despachantes ou procuradores, 

etc.  

 

37. Recomendação 003: Recomenda-se que o DTP institua formalmente os 

procedimentos de atendimento ao público e aos despachantes, se as diferenças de 

tratamento realmente se justificarem, de modo que os trâmites para a recepção dos 

pedidos sigam uma padronização normativa conhecida e estabelecida. 

  

38. Recomendação 004: Recomenda-se que o DTP inclua em seus métodos de 

comunicação a possibilidade de contato com os requisitantes por meio de endereço 

eletrônico – E-mail ou via SMS - Serviço de Mensagens Curtas ou via algum aplicativo 

de mensagens para que o diálogo seja mais eficiente, automatizado e ágil. 

    

 

 

São Paulo, 20 de setembro de 2019. 

 

 

 

  


