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1. INTRODUÇÃO 
 
 
 O presente Relatório de Trabalho é o resultado do esforço do Grupo 
Técnico de Transporte formado por assessores do Gabinete dos Vereadores 
Ricardo Young, Police Neto, Natalini, Toninho Véspoli e Gilson Barreto.  
 
 O motivo que levou os Vereadores a essa iniciativa foi a preocupação 
com a situação crítica e emergencial a que chegou o sistema de Transporte 
Público na Cidade de São Paulo e suas consequências sobre o Trânsito, cada 
vez mais lento, e a Poluição, cada vez mais grave.  
 
 O GTT foi orientado pelos Vereadores para analisar os aspectos mais 
relevantes do sistema de Transporte Público da Cidade e propor medidas 
concretas, viáveis e eficazes para nortear os Vereadores em seus 
posicionamentos, críticas e proposta legislativas.  
 
 Não se trata, portanto, de uma nova pesquisa ou estudo exaustivo. 
Buscou-se sinteticamente identificar os problemas mais críticos, analisar suas 
causas e consequências e propor soluções, contribuindo assim ao debate e à 
melhoria da mobilidade do cidadão paulistano.  
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2. UM GRAVE PROBLEMA 
 

 
Seria realmente correto usarmos o termo crise ao abordar os problemas 

de Transporte Público de São Paulo e suas relações com o Trânsito e a 
Poluição?   

 
Os que vivemos nesta Cidade de São Paulo, nos seus mais distantes e 

variados bairros, reconhecemos nela muitas virtudes e muitos defeitos.  
 
Se pedirmos a qualquer cidadão que cite seus defeitos, sem dúvida a 

lista será grande. Mas uma lista de problemas, por mais extensa que seja, não 
necessariamente evidencia uma crise.  

 
Só temos o direito responsável de falar em crise se a dimensão de um 

ou mais dos problemas chegou a tal ponto que prenuncia um colapso do 
sistema.  

 
E é isso que está ocorrendo no Trânsito em São Paulo. Fatores diversos 

(ver Fluxograma) se acumularam e se integraram, gerando um círculo vicioso 
de consequências trágicas.  

 
Ano a ano vem aumentando a lentidão no trânsito, no transporte de 

pessoas e de bens (ver Gráfico sobre a Velocidade Média dos Ônibus). Ano a 
ano vem sendo batidos os recordes de congestionamentos (ver Gráfico sobre 
Recordes de Congestionamentos). Em São Paulo nascem como 500 crianças e 
se emplacam da ordem de 800 carros diariamente. E as consequências são 
dramáticas: o paulistano perde, em média, mais de duas horas no trânsito e já 
sente na saúde as consequências de uma poluição fora do controle.  

 
   E se analisarmos o que aconteceu nos últimos anos, nada parece 

indicar uma mudança de tendência. Os bilhões investidos nas novas vias nas 
Marginais já foram anulados. E agora temos o projeto, com mais bilhões de 
investimentos, para fazer um túnel na Avenida da Água Espraiada. Essa lógica 
está falida.  

 
Sim, estamos no auge de uma grave crise. Iniciativas radicais se fazem 

necessárias. E o mais importante é atacar o principal, mudar a lógica do 
processo.     
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3. A SÃO PAULO QUE QUEREMOS 
 
 
           Em termos de mobilidade o que realmente quer o cidadão paulistano? 
 
           Colocar essa pergunta e dessa forma parece até um tanto estranho. E 
muitos até têm a resposta na ponta da língua. Mas é preciso tomar cuidado. Se 
realmente estamos em crise, então é provável que a saída não se pode mais 
dar dentro dos limites da atual cultura. 
 
           Vejamos uma outra demanda social: as necessidades das mulheres 
grávidas. Hoje, elas já sabem bem o que querem: uma gravidez assistida e a 
segurança de um parto no hospital com todas as condições para enfrentar 
qualquer eventualidade. Não é necessário explicar a nenhuma delas que não é 
adequado ter o parto em casa, apoiada por alguma comadre. 
 
           Mas no caso da mobilidade, possivelmente, muitos paulistanos ainda 
pensam em ter um carro; e se já tiverem um vão querer outro melhor e maior. E 
nas condições da atual crise do transporte, isso não faz nenhum sentido.  
E o problema não está só na cabeça do cidadão. Está fundamentalmente nas 
políticas públicas que privilegia o carro (*). A saída para a crise exige também 
uma mudança cultural. As propostas de solução tem que ser fundamentadas 
em um profundo debate que enseje uma mudança cultural necessária para que 
o paulistano realmente apoie as propostas que, efetivamente, resolvam a crise. 
 
          Estamos, portanto, diante de uma crise cuja saída exige um rompimento 
com o atual modelo e com a cultura a ele associada. 
 
           O modelo a ser rompido é o da preferência, do cidadão e das 
instituições, pelo transporte individual por meio do carro. 
 
            O novo modelo é o da preferência pelo transporte público e pelos 
transportes alternativos como a bicicleta e as viagens a pé. 
 
           Além de um novo modelo de transporte, precisamos de um novo modelo 
urbano, em que fiquem cada vez mais perto os locais da moradia, do trabalho, 
da saúde, da educação e dos serviços. 
 
 Portanto o Plano Diretor e a Política Habitacional são fundamentais para 
a melhoria do transporte público.   
 
          Essas são as características essenciais desde o ponto de vista da 
mobilidade de uma cidade que todos deveríamos querer. 
__________ 
* Evidenciado pelo subsídio à gasolina, à produção de carros, às facilidade   de 
estacionar em ruas de alto trânsito, no formato de calçadas, etc.   
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4. A QUESTÃO PRINCIPAL 
 
 

Muitas são as insatisfações e muitos são os problemas do sistema de 
transportes da Cidade de São Paulo. Mas como em qualquer sistema 
complexo, se faz necessário distinguir o principal do secundário, o mais crítico 
do menos crítico.  

 
E esse problema, que de tão crítico passou a ser uma emergência, é a 

crescente kilometragem de congestionamentos, a lentidão cada vez maior dos 
veículos e o aumento inexorável do tempo que o paulistano perde e sofre no 
trânsito. E tudo isso sem esquecer a nefasta poluição que esses mega 
congestionamentos provocam. Literalmente, a cidade está engasgada e 
intoxicada de tanto carro.     

 
E se esse é o problema central, é nele que deve ser centrada a solução. 

Muitos outros problemas existem, mas o principal é romper com essa crescente 
imobilidade urbana.  

 
E a solução existe: é implantar massivamente corredores. E 

paralelamente melhorar o transporte público e as condições do transporte 
alternativo. Essa solução foi sendo procrastinada porque privilegia o transporte 
público em desmedro do particular. Mas com a situação emergencial a que se 
chegou, e com o apoio das manifestações de junho, a Câmara pode exigir 
iniciativas determinantes do Governo Municipal da Cidade de São Paulo.          

 
Repete-se muito que a culpa dos grandes congestionamentos é do 

excesso de veículos e que a solução está em fazer mais linhas de metrô. O 
metrô é sem dúvida importante, mas dizer que só ele resolve é uma falsa 
solução:     

 Ele custa mais de US$ 150 milhões / km (apesar do déficit 
acumulado, vem sendo feitos investimentos significativos); 

 Ele tem um prazo de implantação longo; 
 E ao falar só na solução ideal estamos tirando o foco do principal: 

a solução imediata para esse urgentíssimo problema é fazer 
corredores; 

 A grande razão para essa falta de foco é que evidentemente os 
corredores reduzem espaço de carro.  

 
A solução, portanto, é continuar fazendo gradativamente mais metrô, e 

fazer já corredores e mais corredores.  
 
Evidentemente a resposta não será imediata. Mas, pouco a pouco, o 

motorista individual vai deixar o carro em casa e optar pelo ônibus, por que ele 
estará chegando muito antes. É a grande vantagem que o ônibus poderá ter 
sobre o carro: chegar antes.  
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O carro, como conquista econômica e tecnológica do paulistano, 
continuará a fazer parte de sua vida, mas principalmente como meio de lazer.  

 
Cada corredor deve ser bem analisado antes da sua adequada 

implantação. E esta deve ser percebida por uma ampla campanha de 
informação e convencimento.  

 
Em uma via onde o trânsito fluía, digamos, a 15km/h, ao implantar um 

corredor, a velocidade do carro pode passar a 10km/h e a do ônibus a 20km/h.  
       

 Aos poucos os carros vão sendo deixados em casa. Melhorará o 
trânsito. Diminuirá a poluição. E o ônibus andando mais rápido, não só o 
passageiro tem diminuído seu tempo de viagem como mais, na prática, ônibus 
ficarão à sua disposição.  
 
 Cabe advertir que o exemplo acima é apenas ilustrativo e vale para a 
maioria das situações. Mas, evidentemente, antes de qualquer decisão, é 
necessário realizar as simulações adequadas. Existem informações 
necessárias e suficientes para uma modelagem quantitativa precisa.  
 

E os corredores, sinônimo de faixa exclusiva para o ônibus, são muito 
simples e baratos na sua implantação inicial.  
  
 Depois, gradualmente eles podem ir sendo melhorados, com pequenos 
investimentos complementares:  
 

a) Criar algumas condições de ultrapassagem; 
b) Melhorar o viário no seu leito e na sua geometria; 
c) Abrir os semáforos com a aproximação do ônibus; 
d) Criar um conjunto de pequenos terminais, os nós da rede, para 

facilitar a baldeação e dar condições para racionalizar as linhas. 
Essa racionalização, apesar de muitas vezes evidente, é muito 
dificultada por funcionários e usuários. E o principal argumento 
esgrimido é o incomodo de descer e subir do ônibus em meio a 
chuva.   

 
Evidentemente ao melhorar a capilarização, não reduzir mas aumentar 

frequência, principalmente nos pequenos trajetos nas pontas da capilaridade.     
 

É importante essa ferramenta vital um nome só: corredor. Corredor é 
sinônimo de faixa exclusiva para o transporte público. E, para evitar confusões, 
ele deve funcionar 24 horas por dia, até porque fora do horário de pico de nada 
adianta liberar o corredor para os carros. Os corredores devem ser abertos aos 
táxis, que é uma forma de transporte público. É importante lembrar que os táxis 
são supervisionados e pagam taxas ao DTP – Departamento de Transportes 
Públicos. Nos corredores a esquerda só com passageiros. Nos corredores à 
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direita, sem passageiros, para possibilitar o embarque.  Evidentemente a CET 
tem as condições de avaliar os possíveis impactos danosos em questão.   

 
No estudo e medidas prévias à implantação de um corredor devem ser 

analisados os impactos sociais e realizadas as ações de comunicação e 
preparação necessárias. Em alguns casos, como o de comerciantes afetados, 
devem ser analisadas possíveis medidas compensatorias e até facilidades 
alternativas de estacionamento. O importante é respeitar os direitos adquiridos, 
mas não travar o progresso por causa de interesses locais. 
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5. O MODELO DE TRANSPORTE E SUA GOVERNANÇA  
 
 

5.1. O MODELO DE TRANSPORTE   
 
 

 Na cidade de São Paulo temos um modelo específico, particular de 
transporte? Quais suas características? 
 
 Mas antes de entrar nas respostas a essas interrogações é importante 
fazer algumas considerações gerais. Quando falamos em modelo estamos 
entendendo, não um amontoado de partes desconexas, mas um sistema de 
partes articuladas, um sistema em constante transformação. Portanto, um 
processo com suas características e dinâmica de funcionamento próprias. E no 
conjunto de elementos constitutivos e lógicos de funcionamento de um sistema 
é importante distinguir o que é essencial e o que não é, o que é principal e o 
que é coadjuvante, o que é determinante e o que é determinado. Se 
separarmos o trigo do joio vamos ficar com alguns poucos aspectos. Em alguns 
casos, um só. 
 
 Quando Henry Ford no início do século passado começou a construir 
seu império o aspecto essencial do seu sistema produtivo eram as peças 
intercambiáveis. A linha de montagem, a subcontratação de peças, o transporte 
de carros desmontados por trem aos extremos dos Estados Unidos, e depois 
por navio, aos extremos do mundo para lá serem montados, tudo isso eram 
consequências naturais da implantação desse aspecto essencial: as peças 
intercambiáveis. 
 
 No modelo de transporte da cidade de São Paulo podemos distinguir 
algumas poucas características essenciais: 
 

1. O sistema se divide em duas modalidades: uma sobre pneus e 
flexível, e outra sobre trilhos e rígida. Esses dois sistemas estão 
integrados, se complementam.  

2. O sistema sobre trilhos é o preferido pela sua rapidez e comodidade, 
mas é muito mais caro. Estima-se que custa mais de 100 vezes e 
não pode chegar a todos os recantos da cidade; 

3. O sistema é constituído por uma rede de nós (pontos e terminais) 
que se distribuem por todas as localidades da cidade. As linhas de 
ônibus e micro-ônibus, de metrô e de trem ligam esses nós 
entrecruzando-se e assim permitindo, pelo desembarque e 
embarque, a construção dos mais variados trajetos; 

4. O sistema sobre pneus, apesar de transportar mais passageiros, é 
complementar ao sistema sobre trilhos. Pela sua flexibilidade, vai se 
ajustando às ampliações possíveis ao caro e rígido sistema sobre 
trilhos. 
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Se essas são realmente as características essenciais do nosso sistema 

de transporte. Quase como consequência destes 4 pontos determinantes 
temos outros aspectos importantes que veremos a seguir:  
 

a. É evidente que os trechos da rede com maior densidade de 
transporte devem ser servidos por veículos de grande porte. 
Os trechos menos densos, geralmente distribuição capilar nos 
bairros, ficarão com veículos menores, os micro-ônibus; 

b. Foi natural também que, como resultado do esforço de 
incorporar dezenas de milhares de perueiros, relativamente 
autônomos, ao sistema, eles tenham sido organizado em 
cooperativas e ficaram com a distribuição nos bairros. Sabe-se 
que essas “cooperativas” hoje são, em certa medida, 
empresas;    

c. É também uma consequência ficar claro que não faz nenhum 
sentido aplicar aqui os modelos de Curitiba ou de Bogotá. 
Infelizmente, continuam sendo vendidos por importantes 
consultores esses modelos. Aqui, ao contrário, pela 
essencialidade da flexibilidade e da eficiência, não tem sentido 
nem piso altíssimo nem corredores separados do todo 
integrado. Por um lado, porque os ônibus (que já foram mais 
de 200) com entradas e saídas a mais de um metro do solo 
não poderiam ser usados em outras linhas. E pior: em uma 
cidade com alagamentos, quando é necessário mudar de rota, 
os passageiros ficam em sérias dificuldades para descer em 
pontos sem plataforma alta. Além disso, esses ônibus são 
mais caros porque perdem valor no ato da revenda. 

 
Evidentemente, se o modelo nas suas características gerais é o mais 

adequado, isso não pode ser dito de suas partes. Ao contrário se fazem 
necessárias adequações importantes na rede, entre as quais cabe 
mencionar:  

 
1. Fazer mais ligações entre os bairros; 
2. Evitar que todas as linhas venham ao centro o que provoca 

filas de ônibus subocupados; 
3. Racionalizar a relação entre tipo de veículo e condições do 

viário.  
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5.2. O PAPEL DO BILHETE ÚNICO 
 
 
O Bilhete Único é parte importante e inseparável do Sistema de 

Transporte Público da Cidade de São Paulo. Trata-se de um bilhete que 
possibilita o acesso a um ou mais transportes públicos, com o pagamento de 
uma só passagem, em determinado período de translado. Ele é estendido para 
todos os 15.000 ônibus e micro-ônibus da rede sobre pneus, além de ser válido 
na rede sobre trilhos, no Metrô e na CPTM.  

  
Houve uma tentativa de estender sua validez para ônibus de outros 

Municípios da RMSP, mas cada Prefeitura não quer interferência nos seus 
contratos de transporte que são, em geral, de alto valor. 
 

Cabe observar que no sistema integrado entre diferentes linhas de 
ônibus e micro-ônibus, e também entre os diferentes modais, o Bilhete Único 
tem três aspectos cruciais: 
 

1) Ele permite ao passageiro organizar sua viagem usando as conexões 
mais adequadas racionalizando o uso do transporte público;  

 
2) Como sua passagem pela catraca eletrônica é automática e 

instantaneamente transmitida à central de controle da SPTrans, é 
possível ir fazendo as mudanças nas linhas e na frota, adequando a 
rede às reais necessidades do paulistano. Ainda falta muito para 
avançar no que tange a racionalização das linhas, que poderá atingir 
a facilidade do controle em tempo real (on-line);  

 

3) Como, por maior que seja o trajeto, a passagem só é cobrada uma 
vez, o paulistano de menos recursos, que em geral vive mais longe, 
não é castigado por isso.  

 

A população reconhece a importância dessa característica importante do 
BU: o custo da passagem não aumenta com a distância. Basta lembrar o caso 
recente de um candidato a prefeito que despencou nas pesquisas por defender 
a proporcionalidade entre preço e quilometragem. Daí a importância de uma 
defesa intransigente dessa característica não regressiva do BU.  

 
É importante caminhar na direção da unificação tarifária entre os 

diferentes modais.  
    
Infelizmente, o Bilhete Único foi sempre objeto de fraudes. São milhões 

de reais que escoam pelo ralo da incompetência dos gestores e competência 
dos fraudadores. É uma luta constante com inovações permanentes. 
Curiosamente, existia uma Superintendência das Fraudes, a qual foi 
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desativada. O fato é que é possível reduzir as perdas por fraudes a valores 
insignificantes. É só querer: usar a informática, personalizar o BU, e criar as 
justas restrições às gratuidades.    
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5.3. A SPTRANS 
 
 

Atualmente a cidade de São Paulo, e os seus 39 municípios vizinhos, 
possuem aproximadamente 20 milhões de habitantes, que se locomovem por 
meio do transporte coletivo de trilhos e ônibus. O sistema de ônibus é operado 
por empresas privadas, por meio de contratos de Concessão e Permissão. 
 

O sistema é operado por 16 consórcios, responsáveis pela operação de 
aproximadamente 15 mil veículos, sob o gerenciamento e de fiscalização da 
São Paulo Transporte S.A. – SPTrans. 

 
Segundo dados da SPTrans, hoje são transportados cerca de 6 milhões 

de passageiros/dia, por meio das linhas de ônibus, metros e trens. 
 
Daremos um breve histórico das principais atividades implantadas pela 

SPTrans, no decorrer dos últimos 17 anos. Vejamos: 
 
Em 1996, foi implementado o Plano de Recuperação do Desempenho 

Operacional dos Corredores de Transporte Coletivo, resultando em obras nos 
corredores da Zona Norte, na Zonal Sul, na área Central e na Zona Oeste da 
cidade.  Foi criado o sistema “Atende”, serviço porta-a-porta oferecido às 
pessoas portadoras de deficiência física com alto grau de dependência, que 
não podem utilizar os meios de transportes comuns adaptados. 

 
No período de 1997 a 2003, foram inaugurados diversos terminais e 

corredores de ônibus, visando atender a demanda do transporte. 
 
No ano de 2004, foi implantado parcialmente o “Bilhete Único” para os 

trabalhadores e estudantes, a construção de quatro corredores com faixas 
exclusivas à esquerda e reforma de três outros corredores. 

 
No ano de 2005, estendeu-se o Bilhete único para todos os veículos, 

possibilitando a abertura dos Terminais, pois o novo sistema permitiria fazer a 
2ª e demais viagens gratuitamente. 

  
Em 2006, implantou-se a integração do Bilhete único, com o sistema 

metro-ferroviário. Com isto, o usuário passou a fazer três viagens no sistema 
de ônibus e um embarque no sistema com desconto na tarifa. No ano seguinte, 
foi inaugurado o eixo sudeste do Expresso Tiradentes (antigo fura-fila).  

 
Em 2010, foram realizados testes com combustíveis e tecnologias 

verdes nos ônibus, como o Biodiesel de cana-de-açúcar, que foi testado em 
duas linhas municipais para análise de sua viabilidade e eficiência. Foram 
realizados testes com ônibus híbridos (um motor a diesel e outro elétrico), 
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tendo por finalidade a redução de poluentes. E, finalmente, implantou-se o uso 
do etanol em 50 veículos do sistema de transporte. 

 
Cabe ressaltar, também, o papel importante da SPTrans no 

desenvolvimento de padrões tecnológicos para dar aos ônibus maior 
segurança, maior comodidade,  maior eficiência e principalmente maior 
acessibilidade.  

 
Mas além de todo este histórico positivo, há também o negativo: o 

problema do passivo da empresa, estimado hoje em aproximadamente 4 
bilhões de reais, oriundos de diversas ações de remuneração no decorrer dos 
últimos 20 anos. 

 
A empresa possui, também, um passivo trabalhista. Este sim teve uma 

significativa redução: de 2007 a 2013 foi reduzido de 17.500 para 
aproximadamente 7.000 processos. 

 
Não restam dúvidas, portanto, que a SPTrans, no decorrer dos últimos 

20 anos, teve um resultado positivo para o usuário dos transportes. Mas, por 
outro lado, faltam mecanismos de controle interno da empresa para qualificar o 
processo de gerenciamento e fiscalização. É necessário investimentos em 
tecnologia, pois é inadmissível que a empresa que possui o maior sistema de 
bilhetagem do Brasil não possua equipamentos atualizados para sua estrutura 
interna. 

 
É curioso, quase inacreditável, que essa empresa, com uma equipe de 

excelentes técnicos, veja-se o Bilhete único e o SIM (Sistema de GPS que 
controla on-line toda a frota de ônibus) demonstre quase uma aversão à 
modernização tecnológica e administrativa interna. 

 
Cabe observar que a SPTrans não é uma empresa autônoma: ela 

depende da Secretaria de Transportes, e esta da Prefeitura. Essa hierarquia e 
vinculação é fundamental pois quem é eleito pelo povo é o Prefeito. Mas não 
tem sentido nenhum essa irracionalidade na Administração de colocar o 
Secretário também como presidente da SPTrans e da CET. 

 
Como balanço, poderíamos concluir sobre a SPTrans que: 
 
a) É ferramenta adequada para a função de gerenciamento e 

fiscalização da Concessão e Permissão; 
b) O que falta é desenvolvimento tecnológico e gerencial, objetivando 

maior eficiência, maior controle da qualidade dos serviços e impedir a 
possibilidades de corrupção.  

c) A passagem da CMTC (empresa operadora) para a SPTrans 
(empresa gerenciadora) apesar das grandes dificuldades foi 
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extremamente exitosa para os interesses de mobilidade dos 
paulistanos.  
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5.4. A IDÉIA DE UM NOVO MODELO DE GESTÃO DO 

TRANSPORTE PÚBLICO 
 

 
 O atual modelo de concessão e permissão, apesar de ser considerado 
adequado, tem recebido críticas que podem justificar ajustes.  
 
 Mas, fora de quaisquer críticas e debates, encontra-se em estudo uma 
nova configuração para o sistema de transporte sobre pneus da cidade de São 
Paulo.  
 
 A ideia principal é manter o formato de Concessão e Permissão, mas 
focado apenas na operação. A frota e os equipamentos seriam do setor 
público.  
 
 Pensemos em um banco: ele terceirizaria a limpeza, mas a vassoura, o 
detergente e a enceradeira são comprados por ele.   
 
 Isto seria um absurdo sem precedentes, injustificável. Quem administra 
a operação tem que contratar e capacitar seus motoristas para cuidarem bem 
de seus veículos. A manutenção é, inclusive, uma forma de verificar se esse 
veículo foi bem comprado e bem guiado. Mudar essa divisão clássica de 
responsabilidades na terceirização ou na concessão não faz nenhum sentido.  
 
 A não ser que haja interesses inconfessáveis no ato de comprar 
massivamente ônibus ou de tirar das empresas operadoras o ônus do 
investimento.  
 
 Evidentemente a via, os pontos e os terminais são investimentos de 
responsabilidades do setor público. E nada impede que, pelo menos, os pontos 
e terminais possam ser, como investimento e operação, delegados ao setor 
privado.    
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5.5. A AGÊNCIA  
 

 
Fala-se, e até com insistência, na criação de uma Agência para o 

Transporte Público da Cidade de São Paulo.  
 
Essa proposta de Agências Reguladoras não é nova e já existem 

inúmeras experiências conhecidas e bastante debatidas.  
 
E a conclusão é clara: trata-se de criar mais um organismo no âmbito do 

executivo, cuja real eficácia não está comprovada. Infelizmente, parece que as 
Agências interessam mais às estruturas partidárias e corporativas do que como 
reguladoras de ações em beneficio da população.   

 
Para planejar e controlar ao nível do Executivo já existem os 

mecanismos institucionais necessários. O que falta é transparência total e 
organizada para possibilitar a participação do Legislativo, Judiciário e 
principalmente da Cidadania e suas Organizações. Uma Agência com esse 
papel poderia ter sentido.       

 

O mais importante seria a criação de um Conselho de acompanhamento 
e fiscalização da qualidade do transporte com participação significativa da 

sociedade civil.  
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5.6. OS PROBLEMAS DA PERMISSÃO  
 

 
Permissão é o ato administrativo precário através do qual o Poder 

Público transfere a execução de serviços públicos a particulares. A Lei nº 
8.987/95, que regulamentou o art. 175 da CF/88, define o instituto da 
Permissão. Vejamos: 

 
“Art. 2º. Para os fins do disposto nesta Lei, considera-se: 
(...) 
IV – permissão de serviço público: a delegação, a 
título precário, mediante licitação, da prestação de 
serviços públicos, feita pelo poder concedente à 
pessoa física ou Jurídica que demonstre capacidade 
para seu desempenho, por sua conta e risco. (...)” 
 
“Art. 40. A permissão de serviço público será formalizada 
mediante contrato de adesão, que observará os termos 
desta Lei, das demais normas pertinentes e do edital de 
licitação, inclusive quanto à precariedade e à 
revogabilidade unilateral do contrato pelo poder 
concedente.” 

 
 Este instituto vem funcionando bem; o problema que se coloca é o das 
relações laborais, mas assim chamadas cooperativas da Permissão. Trata-se 
de uma problemática interna das permissionárias do atual sistema de 
transportes. 

 
Sobre está última questão, cumpre fazer um breve histórico dos 

problemas causados no decorrer da execução dos contratos de Permissão: são 
as reclamações trabalhistas, originadas pela falta de registro de empregados 
que trabalham para os cooperados ou cooperativas, e que envolvem a 
SPTrans.  
 

Quando terceiros, ingressam com reclamação trabalhista em face da 
cooperativa e/ou cooperado, a SPTrans figura, sempre, como litisconsórcio 
passivo da ação, para responder subsidiariamente,  visando o recebimento dos 
supostos créditos trabalhistas.   
 

Entretanto, não obtém o êxito desejado, posto que essa questão 
encontra-se sedimentada no C. Tribunal Superior do Trabalho - TST, por meio 
da Orientação Jurisprudencial da SDI -1 n.º 66, que estabelece o seguinte: 
 

“SPTRANS. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA NÃO 
CONFIGURAÇÃO. CONTRATO DE CONCESSÃO DE 
SERVIÇO PÚBLICO. TRANSPORTE COLETIVO 
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A atividade da São Paulo Transporte de 
gerenciamento e fiscalização dos serviços prestados 
pelas concessionárias de transporte público, 
atividade descentralizada da Administração Pública 
não se confunde com a terceirização de mão-de-obra, 
não se configurando a responsabilidade subsidiária.”  

 
Está claro, por meio dessa Orientação Jurisprudencial, que a atividade 

da SPTrans não se confunde com a terceirização de mão-de-obra, por ser 
apenas gerenciadora e fiscalizadora dos serviços  prestados pelas 
concessionárias, de modo que não deve ser responsabilizada subsidiariamente 
nos processos trabalhistas movidos por empregados das empresas 
concessionárias.  E que, diante disto, a SPTRANS é excluída da lide, já em 
primeira instância. 
 

Muito embora a Orientação Jurisprudencial n.º 66 não traga qualquer 
referência a expressão “Contrato de permissão”, o raciocínio não se altera para 
aquela Corte Superior, prevalecendo o entendimento sedimentado quanto a 
ausência de responsabilidade subsidiária, para as reclamações trabalhistas 
interpostas pelos cooperados ou por terceiros contratados por estes. 

 
Frise-se que a pacificação desse entendimento tem por pressuposto que 

a SPTrans apenas gerencia e fiscaliza a operação do sistema de transporte 
público sobre pneus. Mas, por outro lado, a empresa passou a remunerar 
diretamente os cooperados, podendo assim, mudar o entendimento do TST. 
Inclusive, poderá refletir negativamente, correndo-se o risco do cancelamento 
da Orientação Jurisprudencial e consequentemente o retorno das 
condenações.   
 

Esse repasse tem a natureza de retirada pró-labore, porque são 
“cooperados” e não “empregados”. No entanto, se transferida esta obrigação 
ao Poder permitente, a Justiça trabalhista poderá entender que ficará afastada 
a figura do cooperativismo, bem como, que “repasse” poderá ter característica 
de remuneração salarial. 
 

Outro ponto preocupante, que pode afastar a figura do cooperativismo 
são os acordos realizados junto ao Ministério Público do Trabalho. Ficou 
pactuado que as Permissionárias efetuem os registros dos empregados (dos 
cooperados e até mesmo das cooperativas), que trabalham no sistema sem 
qualquer vínculo legal.   
 

Vale ressaltar que as cooperativas possuem empregados para 
desenvolver suas atividades internas, administrativas.  E o que o MPT exige é 
que todos aqueles que estão realizando atividades de motorista e auxiliar 
(atividade das cooperativas) sejam registrados como “empregados” da 
permissionária. Isto altera a natureza jurídica da cooperativa para empresa. A 
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consequência disto poderá estar na remuneração nos próximos contratos, pois 
os cálculos terão por base as obrigações trabalhistas.  
 

Importante destacar que o instituto da Permissão é perfeitamente viável, 
desde que cumprida todas às exigências legais. Agora, se a próxima 
contratação conduzir à utilização de cooperativas, com características de 
empresa privada, com certeza, o poder público será responsabilizado pela má 
gestão dos seus permissionários, principalmente na Justiça do Trabalho, nos 
próximos dez anos.  
 
 Cabe ao poder público a operação e a oferta do transporte coletivo. A 
partir do momento que esta tarefa é delegada a terceiros, o poder público 
passa a ter que ser respeitado por estes. Consequentemente, caberá ao poder 
público saber quem está prestando o serviço e com qual nível de qualidade, de 
forma a garantir a satisfação do usuário deste serviço.    
  

Considerado isso, sugerimos o seguinte: 
1. Os permissionários devem ser treinados e orientados; 

2. Exigir documentação sobre o andamento fiscal das cooperativas 

(trabalhista, previdenciário e fundiário (FGTS)), não ficando 

restritos somente a certidões negativas. Cabe ao poder público 

conhecer os prestadores de serviço;  

3. Não remunerar diretamente os cooperados, e sim a 

Permissionária; 

4. Renovação ou atualização do CONDOBUS a cada 06 meses; 

5. Modernização do sistema de controle de processos 
administrativos da SPTRANS, para obter maior eficiência na 
fiscalização dos permissionários;  

6. Treinamento aos agentes fiscalizadores, por meio de novas 
tecnologias. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
CÂMARA MUNICIAL DE SÃO PAULO                                    

COMISSÃO DO TRANSPORTE PÚBLICO 
Grupo Técnico de Transporte 

 
 

25 
 

6. OS CONTRATOS E O EDITAL  
 
 

O atual sistema de transporte coletivo público de passageiros na Cidade 
de São Paulo é regulamentado pela Lei Municipal n° 13.241/01 e pelo Decreto 
n° 53.887/2013 e visa a reestruturação de toda a rede de transporte municipal, 
num modelo que pretende racionalizar o sistema, equilibrando receitas e 
despesas e assegurando a melhoria da qualidade da prestação do serviço. 

 
Durante a onda de manifestações contra aumento das passagens, a 

população manifestou sua irrepreensível indignação com a baixa qualidade nos 
serviços prestados. A nova licitação foi suspensa pelo Prefeito, em julho do 
corrente ano, e os contratos foram prorrogados, por meio de aditivos. Encontra-
se em estudo uma nova configuração para o sistema de transporte na cidade 
de São Paulo. A ideia principal é manter o formato de Concessão/Permissão, e 
criar uma nova empresa Municipal. (ver o item sobre a proposta de uma nova 
empresa).  
 

A grande dificuldade está em oferecer a preços justos um transporte 
coletivo público de qualidade e diminuir os congestionamentos na cidade de 
São Paulo, problema que há décadas assombra a população. Como convencer 
o cidadão a deixar o seu veículo em casa? Só há um meio: oferecer a este 
usuário uma efetiva e substancial melhora na qualidade do transporte público, 
consorciado com o transporte privado, as bicicletas e mesmo o deslocamento a 
pé.  

 
Manter a atual forma de contratação, a Concessão e Permissão, é o 

mais viável no momento, até porque o modelo atual funciona; merece, 
entretanto, melhor gestão. Para qualificar o sistema atual, é necessário rever a 
gestão dos serviços contratados, para que haja maior eficiência e 
transparência, em todos os sentidos. 

 
No entanto é importante ressaltar que, repensar o sistema de transporte 

coletivo público de passageiros passa necessariamente pela revisão dos 
conceitos de bairros, pela revisão dos critérios de concentração e adensamento 
humano ao longo dos eixos viários, e principalmente pela diversificação do uso 
do solo no interior dos bairros aproximando moradia, emprego e serviços 
essenciais. Promover adensamento nas grandes vias, pode piorar o tráfego. A 
solução passa pelo desenvolvimento do interior dos bairros.  

 
Cabe observar que é possível reorganizar parte do sistema coletivo de 

transporte público de passageiros, estruturando-o em “malhas”; isso torna 
possível promover a integração de trechos menores, em pequenos terminais de 
integração. Com a circulação dos veículos de transporte coletivo pelo interior 
dos bairros será possível a criação de novos pontos de comercio e serviços, 
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sem que todas as linhas necessitem concorrer ou gerar transito nos corredores 
arteriais. 

 
É essencial, portanto repensar o sistema de transporte público quanto 

aos itinerários oferecidos, distribuindo o sistema alimentador, para circulação e 
integração interna nos bairros.  
 

No entanto, os meios de controle do sistema passam a merecer atenção 
na atual forma de contratação.  

 
A maior dificuldade apresentada no momento é a forma de controle 

exercida pela própria Administração Pública. O que causa dúvidas a todos os 
cidadãos é que não se explica claramente a aplicação dos recursos originados 
pelo sistema de transportes. Partindo desta necessidade, verificamos a 
importância de se criar meios de controle social mais eficazes. 

 
Controlar significa verificar se a realização de uma determinada 

atividade não se desvia dos objetivos ou das normas e princípios que a regem. 
Na Administração Pública, o ato de controlar possui significado similar, na 
medida em que pressupõe examinar se a atividade governamental atendeu à 
finalidade pública, à legislação e aos princípios básicos aplicáveis ao setor 
público. 
 
        O vereador é o membro do Poder Legislativo do município. Nessa 
condição, ele desempenha como funções típicas, além das tarefas de legislar, 
o de exercer o controle externo do Poder Executivo. 
 
     Enquanto a função legislativa consiste em elaborar, apreciar, alterar ou 
revogar as leis de interesse para a vida do município, a função fiscalizadora 
está relacionada com o controle das atividades desenvolvidas pelo Poder 
Executivo, dentre eles o sistema de transporte. 
 

O parlamentar, na qualidade de fiscalizador das atividades do executivo, 
poderá instituir mecanismos de controle social, como por exemplo, a criação de 
uma “comissão permanente de fiscalização”, do sistema de transporte que terá 
como dever levantar dados, informações, documentação, estatísticas, falhas, 
enfim, qualificar a fiscalização dos recursos destinados ao sistema de 
transportes. Ou seja, fiscalizar os relatórios gerenciais de operação do sistema, 
com imparcialidade, mas com a crítica visão do usuário.  

 
Outra forma de fiscalizar o sistema é por meio de auditoria externa do 

Poder Legislativo. Entendemos que uma auditoria permanente, poderá 
acompanhar todos os atos praticados os trabalhos desenvolvidos pelas 
concessionárias e pressionarias, visando apontar as falhas e sugerir soluções, 
sempre como terceiros. Pode-se citar exemplos: as multas foram aplicadas e 
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não foram cobradas? Ou compensadas? Os prazos administrativos estão 
sendo cumpridos? 

 
Responsabilizar o gestor público é a maneira prática de controle e 

gestão das frotas, pois as ferramentas de gerenciamento aplicadas hoje aos 
transportes possibilitam a individualização das partidas, chegas, bem como de 
todos os embargues realizados e o acompanhamento pelos AVLs (GPS) de 
todo o itinerário. 

 
O fato é que os dados não vem sendo tratados com o rigor necessário, 

comprometendo a transparência da gestão.  
  

Outro ponto importante a ser considerado para a nova licitação é a 
possibilidade de ser incluído um modo de transporte dentro de cada área, de 
forma diferenciada, com tarifa diferenciada, visando atingir as pessoas 
interessadas em deixar a seu veículo em casa, mas que seja, por outro lado, 
com conforto e maior rapidez. No grupo técnico houveram posições contra a 
criação dessa nova modalidade afirmando a necessidade de um transporte de 
qualidade para todos.  
 

Cada área poderá explorar também as linhas “expressas”, com numero 
limitado de usuários, com paradas em pontos estratégicos, ou seja, poucas 
paradas e maior velocidade. Tais linhas poderão utilizar-se dos corredores e 
deverão ter identificação diferenciada.  

 
O fato concreto é que o Edital define as características essenciais dos 

novos contratos de concessão e permissão que vão perdurar por muitos anos. 
É importante que nos novos contratos fiquem muito bem definidos os 
instrumentos e critérios da governança, da transparência e da responsabilidade 
social. Os Vereadores deveriam, portanto, exigir que o novo Edital, que vai 
substituir aquele enterrado pelas manifestações de junho passe por uma ampla 
discussão.  
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7. AS PLANILHAS  
 

 
A São Paulo Transporte S.A. - SPTrans elabora mensalmente a Planilha 

de Custos do Sistema de Transporte Coletivo Urbano Sobre Rodas da Cidade 
de São Paulo, segundo os parâmetros da Sistemática de Custeio e 
Remuneração dos Serviços de Transporte Coletivo, por Ônibus, no Município 
de São Paulo.  

 
Com base na referida planilha, é feita uma lista dos componentes de 

custo do transporte coletivo urbano sobre rodas em São Paulo. Depois são 
pesquisados os pontos de revenda desses componentes dentro da Região 
Metropolitana de São Paulo, determinando-se o plano de coleta. A partir da 
Planilha de Custos do Sistema são calculadas todos os meses as bases de 
ponderação do ICTU-FIPE/SPTrans. 

 
Os detalhes sobre a fórmula de cálculo do sistema de transporte, 

também constantes dos atuais contratos de Concessão e Permissão, pode ser 
encontrados no site:    

http://www.fipe.org.br/web/index.asp?aspx=/web/indices/ictu/index.aspx 
 

O ICTU-FIPE/SPTrans é apresentado em três níveis de agregação. O 
primeiro nível de agregação é o índice do sistema, que mostra as variações de 
custos do sistema como um todo. O segundo nível é composto pelos índices de 
preço dos insumos agrupados por classes, que são: Índice do Veículo, Índice 
de Rodagem, Índice de Energia e Índice de lubrificantes.  
 

a) A Fórmula  
 
O Índice de Preços do Transporte Coletivo Urbano Sobre Rodas (ICTU-

FIPE/SPTrans) é calculado segundo a fórmula de Paasche. A característica da 
fórmula de Paasche é que ela considera a ponderação dos insumos no final do 
período analisado. Dessa forma ela incorpora de forma imediata as mudanças 
no dinâmico sistema de transporte coletivo urbano sobre rodas da Cidade de 
São Paulo, em que ocorrem frequentemente inovações tecnológicas e 
modernizações no sistema, objetivando maior eficiência e redução de custos, 
que causam flutuações significativas nos pesos. Os números-índices do tipo 
Paasche permitem a substituição dos insumos que perderam a sua importância 
relativa, a inclusão dos novos insumos (por exemplo, as catracas eletrônicas e 
ônibus biarticulados) ou a exclusão daqueles não mais utilizados (ônibus 
monobloco), impedindo estas distorções. 

 
Foi possível adotar a fórmula de Paasche neste índice porque a 

SPTrans pode fornecer mensalmente os dados do sistema, como a 
composição da frota (tipos e quantidades de veículos), a quilometragem rodada 
e outros parâmetros técnicos, para a atualização da base de ponderação. 

http://www.fipe.org.br/web/index.asp?aspx=/web/indices/ictu/index.aspx
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A fórmula de cálculo do índice de preço de Paasche, é a média 
harmônica dos preços ou das quantidades, ponderada pela participação do 
valor de cada item no custo total do período atual. No caso do ICTU-
FIPE/SPTrans, toma-se como base de ponderação a participação de cada 
insumo que compõe a planilha da SPTrans no custo total do sistema no mês 
corrente, ou seja: 

 

 
 
 
onde:  

 
P : número-índice 
t =1, 2, 3,...,t – tempo; portanto t – 1, t é um período de tempo 
i =1, 2, 3,...,i - insumos 
p : preço 
q : quantidade 
 
 

A base de comparação do ICTU-FIPE/SPTrans foi definida como maio 
de 1998, por ser o mês do dissídio da categoria 

As ponderações de cada item em cada período correspondem a 
seguinte fórmula: 

 

 
 
w : ponderação 
t = 1, 2, 3,..., t - tempo 
i = 1, 2, 3,..., i - insumos 
p : preço 
q : quantidade 
 

 
b) Os Procedimentos: 

 
Os preços são coletados em campo mensalmente, vindo a compor uma 

grande massa de dados. Sendo assim, torna-se necessário sistematizar um 
processo de análise das informações levantadas, para que se pudesse calcular 
o número índice. Assim, os preços coletados de cada insumo são analisados 
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estatisticamente, o que, eventualmente, pode representar cortes de um ou mais 
preços, ou de um ou mais estabelecimentos da coleta para eliminar eventuais 
distorções de preço. 

 
O procedimento estatístico adotado é o de eliminação de valores 

extremos. Este método consiste em calcular a média de um item através de 
duas etapas, a saber: 
 

 Calcula-se inicialmente a média e o desvio padrão dos valores 
coletados em campo junto das empresas; 

 Recalcula-se a média desconsiderando os valores extremos que 
se situarem fora do intervalo de dois desvios padrões abaixo e 
acima da média calculada na etapa anterior. 

 
Os cálculos de média e desvio padrão são feitos segundo o tipo de 

produto e marca do item analisado. Tomemos como exemplo o insumo pneu, 
em que são pesquisados os preços das quatro principais marcas: FIRESTONE, 
GOODYEAR, PIRELLI E MICHELIN. São calculadas quatro médias e quatros 
desvios, e são feitas consequentemente, quatro análises, uma para cada 
marca. Do resultado da média das quatro marcas, podemos construir a média 
geral para o item pneu. 

 
Elaboram-se índices parciais, para ser possível analisar separadamente 

as variações dos principais insumos do transporte urbano sobre rodas, que são 
os seguintes: 

 Índice de Rodagem - referente a pneus, câmaras, protetores e 
recapagens; 

 Índice de Veículo - chassis e carrocerias; 

 Índice de Energia - diesel, energia elétrica e gás; 

 Índice de Lubrificantes - lubrificantes para cárter, compressor, 
diferencial, freio, caixa de câmbio e graxa. 

 
 

c) Observações 
 
As Planilhas de cálculo do custo do transporte público sobre pneus 

resultou de um longo processo de aprimoramento desenvolvido por técnicos de 
diferentes instituições. Constituem uma ferramenta muito importante, correta e 
útil. O problema que pode haver é o de sua manipulação.  E a forma de 
combater essa manipulação, principalmente no que refere aos coeficientes 
técnicos, é exigir a transparência e, se considerado oportuno, realizar 
auditorias.  Cada novo cálculo e possíveis modificações das planilhas deve ser 
colocado no site da SPTrans com precisas e inteligíveis explicações. 
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A forma de remuneração desvinculada do valor da tarifa deve ser 
mantido. No entanto, devem ser aperfeiçoadas as formas de controle. Com 
tecnologias avançadas, já tem sido possível o controle da oferta dos serviços. 
No entanto, não se garante ainda a qualidade destes serviços. Do mesmo 
modo, é inadmissível não se utilizar da forma de remuneração para a garantia 
da qualidade. 

 
Quando o responsável pelo setor na SPTrans declara que repassa 

valores na remuneração de uma Empresa e não confere se a mesma está 
executando os depósitos de FGTS e INSS devidamente inclusos em sua 
remuneração, fica claro o descontrole em relação ao que acontece nas 
Empresas. 
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8. A LEGISLAÇÃO  
 
 

            A Legislação que regula o Transporte Público na Cidade de São Paulo 
é basicamente de responsabilidade da Câmara Municipal.  

 
A Lei Orgânica do Município de São Paulo estabelece em seu Capitulo 

IV, sobre o transporte urbano. No âmbito do transporte de passageiro, assim 
determina: 
 
 

Art. 172 - Compete à Prefeitura planejar, organizar, 
implantar e executar, diretamente ou sob regime de 
concessão, permissão, ou outras formas de contratação, 
bem como regulamentar, controlar e fiscalizar o transporte 
público, no âmbito do Município. 
Parágrafo único - Lei disporá sobre a organização e a 
prestação dos serviços de transportes públicos, que têm 
caráter essencial, respeitadas as interdependências com 
outros Municípios, o Estado e a União. 
 
 

Assim sendo, a Lei 13.241/01, que regulamenta sobre a organização e a 
prestação de serviços, possui algumas falhas. Vejamos: 

 
 

a) Uma questão importante inserida no art. 175 da Lei Orgânica, diz 
respeito ao subsidio do poder público, que por seu turno não está 
regulamentado na lei em vigor. 

 
Art. 175 - A regulamentação do transporte público de 
passageiros deverá contemplar: 
(...) 
XI - a metodologia, as regras de tarifação e as formas de 
subsídios. 
 
 

Portanto deverá fazer constar na referida Lei, o que compõe e a forma 
que se dará o subsidio para o transporte público. 

 
 

b) Art. 44 deverá ser excluído ou alterado, uma vez que trata do 
operador individual. Vejamos: 

 
Art. 44 - Por ocasião da implantação do Sistema 
Integrado, previsto nesta lei, serão selecionados, 
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inicialmente, em procedimento licitatório próprio e 
específico, 4.984 (quatro mil, novecentas e oitenta e 
quatro) pessoas físicas, operadores individuais, 
proprietários ou beneficiários únicos de arrendamento 
mercantil de veículos de transporte coletivo de 
passageiros, organizados ou não em cooperativas, nas 
delegações para a Operação no Subsistema Local. 
I - Nas delegações, de que trata o "caput" deste artigo, 
para operação no Subsistema Local serão selecionados 
942 (novecentos e quarenta e dois) operadores 
individuais para a prestação do serviço por meio de 
ônibus ou micro-ônibus. 
II - Nos termos do "caput" deste artigo, é autorizada a 
copropriedade do veículo de transporte coletivo de 
passageiros. 
III - Na hipótese do inciso anterior, é vedado ao 
coproprietário a copropriedade de mais de um veículo de 
transporte coletivo de passageiros, e somente um dos 
dois proprietários será selecionado e credenciado para a 
prestação do serviço. 
IV - Ao operador individual selecionado e credenciado é 
facultada a indicação de um único segundo motorista 
auxiliar, que não poderá ser credenciado para mais de um 
veículo simultaneamente, para a prestação do serviço. 
Parágrafo único - O número das delegações disposto 
neste artigo estará limitado a 6000 (seis mil). 
 
 

Frise-se que, tudo que se trata de operação por “operador individual” 
deverá ser alterado ou excluído da Lei. 

 
c) A Reversão é o retorno de bens reversíveis (previstos no edital e no 

contrato) usados durante a concessão. Ocorrendo a extinção do 
contrato, retornam ao poder concedente todos os bens reversíveis, 
direitos e privilégios transferidos ao concessionário conforme previsto 
no edital e estabelecido no contrato, nos termos do art. 35, §1º da Lei 
8987/95; O art. 18, X, da Lei 8.98/95, assim determina: “O edital de 
licitação será elaborado pelo poder concedente, observadas, no que 
couber, os critérios e as normas gerais da legislação própria sobre 
licitações e contratos e conterá, especialmente: a indicação dos bens 
reversíveis” , e o artigo 23, X, da Lei 8.98795, preconiza “São 
cláusulas essenciais do contrato de concessão as relativas: aos bens 
reversíveis”  
 

Atualmente não consta dispositivo a cerca da matéria na Lei 
regulamentadora. Sendo assim, se faz necessário esclarecer na Legislação de 
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quem será o ônus, em caso de não implantação dos possíveis bens 
reversíveis.  

 
Consta do Anexo I o levantamento realizado pelo Grupo, do contexto 

legal do Transporte Público da Cidade de São Paulo 
 

Está sendo feita uma minuciosa revisão de seu conteúdo visando 
identificar as modificações e complementações que se fazem necessárias.  
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9. O PROBLEMA DOS RECURSOS E DAS TARIFAS  
 
 
9.1. O CARÁTER DEFICITÁRIO DO SISTEMA E A NECESSIDADE 

DE EXPLICITAR O SUBSÍDIO 
 
 
O Sistema de Transporte Público de Ônibus da Cidade de São Paulo é 

altamente deficitário. Isto significa simplesmente que a receita tarifária não 
cobre as despesas da operação dos ônibus, da infraestrutura e do 
gerenciamento. Quase que se pode dizer que sempre foi assim. A diferença 
entre receitas e despesas é coberta pelo Tesouro Municipal. Em outras 
palavras: o Governo Municipal subsidia significativamente o transporte público. 
 

É importante ter clareza de como se gera esse déficit, analisando quais 
são os principais fluxos de recurso que movem a grande engrenagem do 
sistema de ônibus e micro-ônibus gerenciado pela SPTrans. Examinemos as 
entradas e saídas do que se costuma chamar de Conta Sistema. 
 

A Conta Sistema tem 4 entradas: 
1º)   A receita tarifária; 
2º) As receitas extra tarifárias: recursos obtidos de espaços 
publicitários, aluguel de lojas nos terminais, multas etc.; 
3º)  As compensações tarifárias: cobertura das gratuidades totais ou 
parciais concedidas a certas categorias de passageiros como idosos, 
estudantes, funcionários de empresas de transporte; 
4º)  Cobertura do déficit por parte do Tesouro. 

  
Por outro lado a Conta Sistema tem 4 saídas: 

1º)  Remuneração dos Operadores; 
2º)  Operação dos Terminais; 
3º)  Comercialização; 
4º)  Gerenciamento incluindo a fiscalização. 

 
 
Não fazem parte da conta sistema os investimentos em corredores e 

terminais. Também não estão incluídas as despesas do serviço especial de 
transporte de deficientes com altas restrições à mobilidades, o Atende. 

 
Os terminais, apesar de investimentos públicos, devem ser melhor 

aproveitados para gerar retornos (receitas extraordinárias). Eles por um lado 
são geradores de concentração de trânsito de pessoas e portanto: 

 
a) Criam demandas internas ao terminal; 
b) Valorizam o espaço imobiliário no entorno; 
c) Criam demanda de produtos e serviços no entorno.  
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A maioria pode querer só mudar rápido de veículo. Mas muitos poderão 
querer se alimentar, se encontrar com alguém, comprar algo, ir ao dentista, etc. 
etc. Esse fato pode gerar dezenas de milhões de reais para a SPTrans. 
 

Por outro lado, a construção de terminais gera uma mais valia nos 
entornos que deve ser, de direito, aproveitada pela SPTrans para, pelo menos 
em parte, cobrir o que investiu. 
 

O Atende também está a parte da Conta Sistema. Trata-se de um 
excelente serviço, ainda insuficiente, mas com excelente imagem. Por isso 
mesmo deveriam ser feitas parcerias para ampliar os serviços e acabar com a 
demanda reprimida (ver item sobre: O Transporte de Deficientes) 
 
        O fato é que a Conta Sistema (ver Anexo) e seus fluxos complementares, 
é altamente deficitária. E não há nada de errado nisso pois se trata de um 
serviço essencial e com muitas gratuidades justas. 
 
        Outro ponto importante para ser tratado é a obrigatoriedade do 
cumprimento das obrigações trabalhistas, relativa aos trabalhadores envolvidos 
em todo o sistema de transporte coletivo (concessão e permissão), uma vez 
que é outro custo do sistema tarifário. Deve ser clara a forma como está 
distribuído dentro da tarifa. 
 
        Mas o reconhecimento da justeza social do subsídio não deve servir para 
afrouxar os controles necessários para evitar o desvio de recurso, o abuso das 
gratuidades, as ineficiências operacionais e a despreocupação pela captação 
de recursos. 
 
  Portanto, se faz necessário: 
 

1. Aperfeiçoar o ordenamento estrutural do Sistema e seus              
Complementos; 

 
2. Explicitar e justificar cada um desses fluxo com sua previsão e 

execução orçamentária, deixando tudo transparente; 
 

3. Explicitar e justificar todas as gratuidades; 
 

4. Consequentemente, possibilitar uma efetiva e clara distinção entre o 
que é compensação das gratuidades previstas na legislação e o que 
é cobertura de déficit operacional. 
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9.2. A IMPORTÂNCIA DO ATAQUE À CORRUPÇÃO E ÀS 
INEFICIÊNCIAS  

 
 
 Na análise feita no item anterior sobre o caráter deficitário do sistema de 
transporte gerenciado pela SPTrans, ficaram evidenciados os fluxo de recursos 
diretamente ligados à Conta Sistema e os demais fluxos relacionados às 
atividades complementares. 
 
 Em cada um desses fluxos pode estar havendo um ou mais dos 
seguintes tipos de perdas de recursos: 
 

a) Sobre-faturamento nos contratos, os mais variados (incluindo aqui 
pagamentos por serviços e produtos não efetivamente entregues); 

b) Aceitação de propinas pela não aplicação de multas; 
c) Não efetivação dos resultados de uma fiscalização por meio de 

propinas; 
d) Não aproveitamento de oportunidades de captação de recursos. 
e) Falta de controle no sistema de gratuidades; 
f) Fraudes, sem combate; 
g) Fiscalizações frouxas e sem auditagem; 
h) Ineficiências causadas por falta de sistemas, procedimentos e 

competências administrativas. 
 
 

 Esses prováveis irresponsáveis e inescrupulosos ralos de escoamento 
de recursos públicos devem ser atacados, principalmente, por meio de: 
 

a) Organização e transparência total nos pagamentos de salários 
serviços, contratos, previsões e execuções orçamentárias; 

b) Criação de uma unidade de combate ao fraude e aos desvios nas 
gratuidades; 

c) Auditoria externa.  
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9.3. O CONTROLE DAS GRATUIDADES  
 
 

Há, nessa questão, um alto grau de improvisação e de descontrole, 
acarretando grandes perdas de recursos e casos de injustiça.  
 
 Por iniciativas de Parlamentares e até do Executivo são concedidas 
gratuidades e facilidades sem a devida contrapartida de recursos. Legisla-se 
com implicações em perda de recursos sem criar uma fonte de compensação: 
a SPTrans tem que absorver.  
 
 E quando se quer fazer integração entre modais e municípios surge um 
grande problema: as gratuidades e facilidades variam de um para outro.  
 
 A solução está na formalização, na transparência e no controle. Faz-se 
necessário, portanto:  
 

1) Explicitar todas as gratuidades: todos que tem direito devem exercê-lo 
por meio de um bilhete único nominal com foto. Todas as listas de 
beneficiados devem estar no site da SPTrans; 
 

2) Não permitir nos ônibus a entrada e desembarque pela frente 
mostrando a carteira de identidade ou crachá; 

 
3) É um absurdo que funcionários de empresas de transporte viagem de 

graça mostrando o crachá. Esses crachás se vendem na estação D. 
Pedro por 300 reais. As empresas devem fornecer aos seus 
funcionários o Bilhete Único de Vale Transporte. Pelo menos 
transitoriamente, colocar no sistema das catracas eletrônicas as 
informações sobre os crachás dos funcionários das empresas e fazê-
los passar como qualquer passageiro;  

 
4) Na aprovação de novas gratuidades devem ser definidas as fontes dos 

recursos necessários para cobri-las;  
 

5) Formalizar, nas gratuidades existentes, a fonte de recurso do 
orçamento. E tudo divulgado no site. Só assim, a execução 
orçamentária poderá ser objeto sério de análise e crítica.       
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9.4. A UTILIZAÇÃO DA CIDE  
 
 
 CIDE ou Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico são 
tributos de competência da União, de natureza extrafiscal e de arrecadação 
vinculada. A CIDE combustíveis foi criada por lei em 2001. Sua 
regulamentação está pendente. Algumas estimativas chegam a 7 bilhões de 
reais de arrecadação.  
 

Está em debate a ideia de utilizar essa taxa (contribuição) para apoiar os 
esforços de melhoria do Transporte Público.  
 
 Faz parte dessa proposta a ideia de municipalizar esta taxa, dando às 
Prefeituras mais recursos para enfrentar suas responsabilidades na mobilidade 
urbana.  
 
 Com relação aos recursos atualmente disponíveis é evidente que muito 
pode e deve ser feito como aumentar a eficiência e combater a corrupção.  
 
 Mas, por outro lado, muito mais pode ser feito se houverem recursos. 
Portanto, devemos ser favoráveis à proposta. Ainda mais se quisermos 
caminhar na direção da redução das tarifas.  
 
 Cabe observar que em recente pesquisa (FSP 16/09/13), 53% dos 
entrevistados se mostrou contra a CIDE, o que é absolutamente previsível e 
natural. É o reflexo da preocupação da maioria dos paulistanos com a possível 
repercussão da CIDE no aumento do custo da gasolina. Infelizmente mais uma 
vez fica claro que privilegiar com seriedade o transporte público tende a 
prejudicar o transporte individual.  
 
 Evidentemente se trata de obter mais recursos para o transporte público 
e não da efetivação de mais uma taxa. É bom lembrar do caso da CPMF, que 
foi justificada pela necessidade de recursos para a saúde, e para onde pouco 
dinheiro foi.  
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10. A QUALIDADE DOS SERVIÇOS  
 
 

As pesquisas de opinião sobre a qualidade do transporte público da cidade 
de São Paulo, ou seja, o transporte sobre pneus administrado pela SPTrans, 
indicam que o sistema está saturado e é de baixa qualidade. 

 
Compreende-se por saturação do sistema não o seu completo esgotamento 

(o que poderia induzir a uma ideia de colapso ou de paralisação da circulação), 
mas uma situação na qual a demanda de viagens e deslocamentos diários é 
superior ao que o sistema viário e de transportes pode comportar dentro de 
padrões razoáveis de operação. 

 
O nível de saturação sofre variações durante o dia (horário de pico), 

sazonais (escolaridade, clima, férias) e conjunturais (atividade econômica, nível 
de emprego).  

 
Quanto as variações conjunturais, cabe ressaltar que o aquecimento ou o 

desaquecimento da economia pode, por exemplo, provocar alterações no 
número e no modo de viagens. Outras variáveis também podem gerar 
mudanças provisórias na situação. A estabilidade no preço do combustível, o 
incremento da venda de automóveis e a elevação do valor das tarifas de ônibus 
e metrô concorreram para o aumento do uso do automóvel nos últimos anos. 

 
Além da saturação, que se manifesta em ônibus lotado fazendo o cidadão 

ou a perder o ônibus por que não deu para entrar, ou, se entrou ter que viajar 
apertado, as reclamações mais usuais estão relacionadas à segurança, à 
limpeza, à comodidade e principalmente à demora.  

  
A qualidade do transporte público, assim como do trânsito, vem se 

agravando apesar de algumas variações relativas. Os dados demonstram que 
o fenômeno não é eventual, e deve ser encarado como um problema estrutural 
que tende a se agravar, caso seja mantido o panorama atual. 
 

Sete fatores que confirmam a conclusão anterior: 
 

1.  A média diária de congestionamento nos horários de pico que 
correspondia a 75Km (manhã) e 95Km (tarde) na década 
passada, hoje é o dobro ,ou seja, 180km chegando ao recorde de 
309 km em novembro de 2013; 

 
2. A velocidade média dos ônibus nas principais avenidas é de 10 

Km/h no horário de pico, em corredores já saturados, como o de 
Santo Amaro. Os horários não são cumpridos e concretamente a 
quantidade de ônibus está ficando cada vez menor, como 
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resultado da contínua diminuição da velocidade média dos 
ônibus;  

 

3. 60% da população levam mais de duas horas no deslocamento 
de casa para o trabalho e vice-versa; 

 

4. A ocupação média dos ônibus é de 8,0 passageiros por metro 
quadrado no horário de pico, chegando a 10 passageiros por 
metro quadrado; 

 
5. 54% da população esta totalmente insatisfeita com o transporte 

coletivo, mesmo após as faixas exclusivas; 
 

6. O transito consome 20% a mais de combustível necessário nos 
deslocamentos na cidade; 

 
7. E por último, mas não menos importante, está o grande problema 

da poluição com sua incomodidade e doenças, desperdiçando 
recursos pessoais e públicos significativos.  

 

A solução aos problemas apontados é possível e clara, e não exige 
muitos recursos. Exige coragem e determinação para enfrentar os que resistem 
às mudanças necessárias:  

 
1. Com uma ampla rede de corredores os ônibus chegarão mais 

rápidos e, de fato, aumentarão significativamente em número. 
Aos poucos os carros vão sendo deixados em casa, o trânsito 
vai fluir e a poluição diminuir.  
 

2. Estarão dadas as condições para que os operadores de ônibus, 
que vão receber muito mais passageiros, cumpram suas 
responsabilidades na qualidade do transporte. Evidentemente, 
eles só farão isso se forem firmemente controlados.      

 
 
 
 

11. OUTRAS MODALIDADES DE TRANSPORTE 
 
 
11.1. OS FRETADOS  
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Para a atividade privada de transporte coletivo de passageiros, o 
chamado fretamento, é importante o reconhecimento da importância 
urbanística e econômica dessa atividade.  

 
Por exemplo, quando uma empresa de grande porte se instala, as boas 

e más consequências são imediatamente sentidas em seu entorno. Como aqui 
falamos de transporte e trânsito, falaremos basicamente das más.  É inegável 
que na proximidade de grandes centros de adensamento humano, os 
automóveis e as linhas urbanas de transporte coletivo precisam estar. Isso 
acaba gerando a disputa pela ocupação, do viário, seja nos deslocamentos, 
seja no necessário estacionamento público nas vias urbanas e mesmo o 
privado nos locais particulares, que ofereçam o serviço; quando há o 
adensamento, os preços disparam.  

 
O compartilhamento das formas de transporte coletivo, público e privado 

(fretamento), tem que ser regulado, garantindo assim a adesão de novos 
usuários a um ou outro sistema (publico ou privado). É que a oferta por 
empresas a seus funcionários ou mesmo a criação de associações de usuários 
que livremente contratem o sistema fretado viabiliza um transporte coletivo 
diferenciado, que tem origem e destino definidos e que podem e devem ter os 
locais de desembarque e estacionamento regulados.  

 
O transporte coletivo de passageiros, eventual ou continuo, é serviço de 

interesse público.  
 

Este sistema não concorre com o sistema público. Ele complementa o 
sistema de transporte coletivo na medida em que atende demanda pelo 
transporte que o sistema público não é capaz de suprir, e oferta uma solução 
de qualidade e segurança.  

  
O fretamento contínuo é aquele que tem origem e destino conhecido e 

repetidos, contratados entre particulares, para atender a necessidade de 
deslocamento de grupos, seja composto por funcionários de uma mesma 
empresa, seja por pessoas que trabalhem em várias empresas, que se localize 
no mesmo centro empresarial. Têm habitualidade, horário definido, pontos de 
parada definidos no início da operação de embarque e ponto único de destino, 
e desembarque. É basicamente um contrato de adesão.  

 
O fretamento contínuo pode ser municipal ou intermunicipal.  

 
O fretamento eventual pode ser municipal ou intermunicipal. Ele tem 

algumas peculiaridades, pois o contrato de prestação dos serviços, nesses 
casos, pode conter nuances específicas para cada viagem. O fretamento 
eventual pode atender um grupo de amigos que contrata uma viagem para 
acompanhar um show, ou um grupo de profissionais que venham acompanhar 
um congresso, ou uma escola que leve seus alunos para visitar museus. Em 
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todos esses exemplos, temos origem, destino e horários definidos 
contratualmente entre os particulares.  
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11.2. O TRANSPORTE ESCOLAR 
 

 

O Transporte escolar é uma variante da atividade de fretamento, mas 
pela sua especificidade, recebeu do legislativo municipal, norma 
regulamentadora própria. É serviço privado de notório interesse público.  
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O transporte escolar privado do município de São Paulo, é duplamente 

regulado, pois atende as normas federais específicas para a atividade, que são 
inspecionadas pelo DETRAN, e também as normas municipais, que são 
fiscalizadas pelo Departamento de Transportes Públicos - DTP. 
 

Em 2002, nasceu o transporte escolar gratuito municipal, que tem por 
base legislativa a Lei 13.697/2003 e o Decreto 41.391/2001. 

 
É um programa de inclusão escolar. Na época de sua criação, poucas 

escolas municipais estavam à disposição dos alunos, o que obrigava a grandes 
deslocamentos e por vezes inviabilizava o acesso a escola.  

 
Com a nova estrutura escolar municipal e a oferta de vagas da rede 

estadual, o Programa de transporte escolar Gratuito municipal pode ser 
redimensionado, reestruturando sua forma e objeto oferecendo melhoras 
significativas a toda população matriculada na rede pública municipal de ensino 
fundamental.  

 
É serviço de interesse social. Tanto o público quanto o privado 

complementam o Bilhete escolar do transporte coletivo, atendendo a 
segmentos mais favorecidos que optam pela contratação do sistema privado e, 
também, é oferecido aos desprovidos de recurso, no Transporte Escolar 
Gratuito, garantindo assim a igualdade de acesso ao ensino.  

 
O transporte escolar gratuito necessita de nova licitação para regularizar 

seus prestadores e rever as bases do serviço. Momento em que será oportuno 
repensar as tecnologias empregadas no controle do serviço, viabilizando a 
ampliação do objeto contratado e efetivamente melhorando o gerenciamento 
do serviço.  
 

 

 

 
 
 
 
 
 

11.3. O TRANSPORTE DE DEFICIENTES  
 
 

A cidade de São Paulo enfrentou sua responsabilidade junto aos seus 
cidadãos que tem limitações de mobilidade de duas formas diferentes:  
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1) Para os que têm deficiência física não muito graves tornou parte 
de sua frota de ônibus acessível;  
 

2) Para as pessoas com deficiência física grave, criou uma frota 
especial conhecida por ATENDE.  

 
A sua frota acessível por meio do piso baixo vem aumentando, mas não 

a uma velocidade suficiente. A essa dificuldade soma-se a relativa 
precariedade dos acessos em terminais, pontos e seus entornos. Cabe à 
SPTrans aprofundar seu meritório avanço.  

 
É imprescindível também tornar mais acessível a informação sobre o 

prazo de chegada do próximo ônibus de piso baixo.  
 
O ATENDE é uma frota especial e adequadamente adaptada para o 

transporte gratuito de pessoas com deficiência física de alto grau de severidade 
e dependência.  

 
É um serviço de viagens pré agendadas que funciona todos os dias da 

semana das 7h00 às 20h00.  
 
O ATENDE é um serviço humanitário de alta qualidade e reconhecido 

pelos cidadãos da Capital.  Mas infelizmente ele é ainda insuficiente para as 
necessidades da cidade.   

 
Dado o seu reconhecimento público, ele poderia ser ampliado buscando 

parcerias com o setor privado. Muitas empresas seguramente se disporiam a 
investir no aumento de veículos se sua marca pudesse ser associada esse 
reconhecido serviço social.  

 
Por último, mas não menos importante, cabe chamar a atenção para um 

grave problema de mobilidade que afeta particularmente as pessoas com 
algum grau de deficiência física: o deplorável estado das calçadas (ver o item 
Os deslocamentos a pé). 

 
 
 
 
 
 
11.4. O TRANSPORTE DE TURISTAS  
 

 
Há algumas considerações sobre essa atividade, que muito tem a ver 

com a condição especial e privilegiada da Cidade de São Paulo. Nossa cidade 
recebe anualmente cerca de 90 mil eventos, entre feiras internacionais, shows, 
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festivais, cursos de grandes empresas, além de ser o centro de abastecimento 
de pequenos, médios e grandes comércios do Brasil e até da América Latina. 
Tendo isso como conhecido e sabido, temos também que entender que 
grandes grupos chegam, circulam, consomem, geram riquezas para a cidade e, 
consequentemente, precisam ter suas necessidades conhecidas e respeitadas.  
Dai, que o fretamento turístico mereceria um capitulo especial, pois vai 
encontrar várias subdivisões.  

 
O transporte turístico é hoje desenvolvido quase que exclusivamente 

pelos fretados. Alguns taxistas que se interessaram por essa fatia de mercado 
se prepararam, em cursos opcionais, e pelos quais eles foram os únicos 
responsáveis pelo custeio. Como exemplo estão cursos de taxista receptivos, 
oferecido pelo São Paulo Convention & Visitors Bureau.  

 
Para os modais fretamento e táxis, que são serviços privados de 

interesse público, já há regramento especifico. No entanto, fora o programa do 
Metrô (turismetro), não há outra oferta de turismo popular.  

 
Mesmo a oferta dos fretados e táxis atualmente é muito pequena e 

direcionada ao público externo, identificado em feiras, eventos e hotéis.  Nossa 
cidade conta com um campus urbano rico em polos históricos e culturais, que 
despertam interesse e que hoje estão cada vez afastada do conhecimento da 
população.  

 
É importante que a nova licitação de transporte preveja a criação de 

itinerários pelos parques históricos, museus, bairros e outros pontos de 
interesse histórico, ou cultural. E também que esse serviço possa ser realizado 
com monitoramento e a preços populares, aos finais de semana, possibilitando 
a integração da população com o meio em que ela vive, fazendo com que os 
locais passem a ser conhecidos, reconhecidos e conservados e respeitados 
pelos munícipes. 

 
Assim, estaremos oferecendo o acesso a cultura, história, lazer e 

desenvolvendo o respeito do cidadão pela cidade.  
 
Esse serviço poderá ser prestado com a simples definição dos 

itinerários, e, em cada local de desembarque, os interessados encontrarão 
monitores ou informações suficientes para realizar as visitas.  

 
 
11.5. OS TÁXIS  
 
 
O táxi, é o meio de transporte individual de passageiros, uma atividade 

privada de interesse público, assim como o fretado, escolar, o carga frete e 
moto-frete. 
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O empreendedor taxista é regulado por normas de atuação, que regulam 

a atividade quanto a capacidade do condutor, o tipo e capacidade do veículo, 
os locais de parada (pontos de táxis ou pontos de apoio para os rádios táxis), a 
segurança dos veículos, a identidade visual dos veículos e fundamentalmente o 
controle e fiscalização do valor da unidade taxi-métrica, fórmula que indica o 
valor do serviço, considerando tempo do deslocamento, quilometragem, dia e 
horário em que o serviço de transporte é prestado.  

 
A modalidade táxi é, talvez a mais regulada das atividades privadas. A 

autorização precária que o taxista obtém para o desempenho da função pode 
ser revogada a qualquer tempo, como também a licença de funcionamento de 
uma padaria, pode ser revogada.  

 
Mas esse serviço de natureza privada, prestado por empreendedor 

individual, tem relevante valor e interesse social.  
 
Cabe observar que os taxis tem no transporte público muitas vezes um 

papel emergencial: indo para rodoviária ou aeroporto de malas, indo ao 
médico, indo ao hospital para ter o bebê etc. Portanto é um absurdo tratá-los 
como carros de transporte individual. 

 
Os táxis, pelo serviço de interesse público que oferecem, devem ser 

tratados com respeito e devem ter garantido o direito de circular com os 
passageiros pelos corredores de ônibus, situados à esquerda e, nas faixas de 
ônibus situadas a direita, devem poder circular e parar para embarque e 
desembarque.  A CET deverá analisar o possível impacto danoso em cada 
caso. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11.6. AS BICICLETAS  
 
O sistema cicloviário foi aprovado em Lei Municipal em 2007 – Lei 

14.266/07 - que determina em seu Art. 2º a forma de viário que será formatado 
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para a implantação do sistema. O seu texto se refere também à articulação 
com o transporte público. 

 
Ainda falta muito para que as bicicletas tenham um papel realmente 

significativo nas viagens dos paulistanos. E três são as principais medidas:  
a) Implantação de bicicletários (*) para facilitar a integração, 

principalmente nos terminais;  
b) Expansão de ciclovias e ciclofaixas; 
c) Aumentar a segurança do ciclista.  

 
Infelizmente, ainda são poucos os terminais que permitem a integração 

dos ciclistas na sua estrutura.  
 
Inicialmente discutível como iniciativa de uma Secretaria de Transportes 

Públicos, a ciclofaixa de lazer acabou por assumir um caráter fundamental na 
formação da cultura do cidadão em relação ao uso da bicicleta e, mais que um 
programa de lazer aos domingos, tornou-se o principal agente de fomento ao 
uso da bicicleta. 

 
Foram construídas na gestão 2005/2012 incluindo a ciclovia da CPTM 

60 km, ciclorota de 58 Km, ciclofaixas fixa de 3,5 km e ciclofaixa de lazer de 
120,8 km totalizando 242 km. Também foi implantado o primeiro sistema de 
empréstimo de bicicletas, patrocinado pela iniciativa privada, com gestão da 
Prefeitura que, em seu primeiro ano de funcionamento, instalou 100 estações 
de empréstimo permitindo deslocamentos dos usuários entre seu trabalho e o 
sistema de transportes público e do mesmo às proximidades de suas 
residências. 

 
Recentemente foi lançada uma campanha publicitária de respeito ao 

ciclista, que não podemos negar ter sua importância, mas são insuficientes 
como meio para elevar a segurança do ciclista.   

 
 Neste contexto são propostas:  

a) Investir mais e continuamente na intermodalidade do transporte 
público, principalmente por meio de bicicletários seguros;  

b) Continuar os investimentos na infraestrutura cicloviária da cidade, 
incluindo o planejamento no Plano Diretor;  

c) Ampliar a campanha de segurança e reforçá-la por meio de 
severa fiscalização e multas.   

____________ 
(*) Diferentes dos paraciclos, que são um equipamento para guardar com 
cadeado próprio, os bicicletários são estacionamentos com operador. 
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11.7. OS DESLOCAMENTOS A PÉ  
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A Pesquisa Origem Destino de 2007 mostra que uma grande quantidade 
de “viagens” do paulistano se realiza a pé: 1/3 ou 32,9%.  
 

Ainda que essa proporção já tenha sido maior (em 1987 foi de 36,2% e 
em 1997 de 34,4%), nada indica que esse valor tenha reduzido 
significativamente.  
 

Foram mais de 12 milhões de deslocamentos diários, em geral por 
trechos não muito longos, que em média são recorridos em menos de 15 
minutos. 
 

Trata-se, sem dúvida, de um número significativo. E ainda que 
possamos considerar essa forma de mobilidade saudável e pouco poluente, o 
fato é que por trás de boa parte dessas viagens está o fator econômico e as 
limitações da oferta de transporte.  
 

Mas a grande insatisfação dos pedestres paulistanos, mais do que as 
queixas sobre sua situação econômica ou as críticas à falta de uma alternativa 
adequada, são as reclamações generalizadas sobre as condições das 
calçadas. Os obstáculos e irregularidades dificultam enormemente os 
deslocamentos. E, mais uma vez, o carro é privilegiado: tudo é permitido para 
que o carro tenha uma entrada facilitada. O pedestre que se vire com os 
degraus enormes ou a falta deles.   

Segundo levantamento do Hospital das Clínicas, em 2012 uma a cada 
cinco vítimas da chamada “queda da própria altura” atendida no pronto-socorro 
havia caído em uma calçada. Os buracos aparecem como vilões das quedas 
em 40% dos casos. 

 
Para a especialista em calçadas, Asuncion Blanco, "A prefeitura precisa 

começar a fazer outra conta, a de quanto vai economizar na área da saúde 
investindo em calçadas. Ninguém espera que os 35 mil km de calçadas sejam 
recuperados em uma única gestão. Uma calçada bem feita dura no mínimo 35 
anos, é um investimento que com o tempo só precisa de manutenção." 

 
Outro problema crítico que afeta o pedestre nas ruas de São Paulo são 

os atropelamentos, muitos deles fatais.  
 
  Nos últimos anos, uma importante iniciativa foi adotada na cidade de 

São Paulo. O Programa de Proteção ao Pedestre teve impacto importante na 
vida do cidadão paulistano, com importantes reduções nos atropelamentos e 
mortes de pedestres. Teve como principais ações a conscientização do 
motorista em relação ao respeito à faixa de pedestres, a redução dos limites de 
velocidade na cidade como um todo, manutenção iluminação e implantação de 
novas faixas de pedestres, além de forte campanha educativa e de publicidade, 
com ampla participação de entidades sindicais, empresas de seguro, órgãos 



 
CÂMARA MUNICIAL DE SÃO PAULO                                    

COMISSÃO DO TRANSPORTE PÚBLICO 
Grupo Técnico de Transporte 

 
 

52 
 

públicos e imprensa de um modo geral. Dessa forma, buscou-se tratar da 
questão considerando, não só a infraestrutura, mas a segurança e educação, 
fatores que combinados formam o tripé fundamental dos deslocamentos a pé. 
É fundamental não deixar esse programa relaxar.  

 
 Em suas análises do problema das calçadas o Grupo Técnico chegou a 

duas alternativas.  
 
Em uma primeira alternativa que seria manter a legislação atual que 

deixa a calçada sobre responsabilidade do proprietário. Neste caso se faz 
necessário:  

 
1) Com base na legislação vigente, elaborar um Manual de 

Calçadas, se necessário com adequações para cada região ou 
situação: evidentemente deverão constar também as questões 
relativas à sua permeabilizão (ver item relativo às enchentes) e à 
necessidade de mais verde na nossa paisagem;    
 

2) Fazer uma ampla campanha de esclarecimento de modo a que a 
própria população seja também fiscalizadora ao adotar o Manual 
como seu. Será necessário estabelecer um procedimento para 
viabilizar essa contribuição fiscalizadora do pedestre. Só assim, 
a fiscalização cidadã poderá ter força ao se transformar em 
multa. Esse procedimento deverá estar no Manual;   

 

3) Transformar o Manual em norma por meio de Decreto;  
 

4) Fiscalizar o cumprimento da norma, ou seja, do manual;   
 

5) Aprofundar as medidas relacionadas à segurança do pedestre.  
 
 
 A segunda alternativa se baseia na ideia de que a legislação atual, que atribui 
o ônus aos proprietários dos imóveis, não funciona. A questão vai além da 
discussão de multas. Estamos falando de mobilidade urbana. São Paulo tem 
mais de 1,5 milhão de pessoas com deficiência. Por que não as encontramos 
nas ruas? Certamente pela impossibilidade de circular nas calçadas. 

 
A falta de recursos tem sido, há anos, a justificativa que encerra a 

discussão sobre o tema. Há dinheiro para ruas, corredores, ciclovias. Então é 
natural que haja verba para fazer calçadas. Recursos não são fáceis, mas 
existem. O que falta é, definir prioridades e estabelecer uma meta para resolver 
o assunto. 
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O projeto de lei 79/2013, já aprovado pela CCJ, determina que a 
Prefeitura deverá executar as adequações necessárias, manter e conservar 
todos os 35 mil quilômetros de passeios da capital, assumindo a 
responsabilidade integral pelo passeio público (calçadas). 

 
Estima-se que o custo social acumulado de tombos em calçadas gire em 

torno de R$ 2,9 bilhões, incluindo gastos hospitalares e outros mais difusos, 
como os dias de trabalho perdidos durante a recuperação. 

 
Portanto nessa alternativa a Prefeitura seria a responsável pela reforma 

das calçadas deixando-as em condições adequadas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11.8. TRANSPORTE SOLIDÁRIO  

 
 

Atualmente não existe efetivamente uma política pública de propagação 

de estímulo ao do transporte solidário, nem mesmo um acompanhamento que 

nos permita saber quantos são e onde estão os passageiros solidários. Não 

http://www.andreamatarazzo.com.br/vereador/projetos-de-lei/projeto-de-lei-79-2013-calcadas-para-todos
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existe na cidade de São Paulo uma política pública de uso desse formato, que 

poderia ajudar em muito a tirar carros das ruas.  

 

Na verdade, o que existe no município de São Paulo, é uma política de 

repressão ao transporte solidário, uma vez que a Lei 13.241/2001 enquadra 

como transporte clandestino todo veículo particular utilizado em transporte 

coletivo de passageiros, em que o condutor ou proprietário do veículo receba, 

mesmo que a título de auxílio do combustível, qualquer valor.  

 

Mas a sociedade vem se regulando em paralelo. Com o auxílio das 

redes sociais e de sítios especializados, hoje é possível encontrar opções de 

carona solidária em várias regiões da cidade. Exemplos para consulta e 

referência:  

http://www.caronasolidaria.com/; 

http://www.caronetas.com.br/ambientesp; 

http://www.caroneiros.com/web/. 

 

Uma política de fácil solução seria a Prefeitura chamar os grandes 

representantes patronais, e elaborar conjuntamente uma campanha maciça 

através de palestras e folders nas empresas para a mudança cultural e 

comprometimento social. O objetivo seria levar os empregadores, tanto 

privados como públicos, a agir como articuladores e incentivadores de planos 

de mobilidade e transporte de seus empregados, de forma que empresas 

assumam parte de responsabilidade pelos deslocamentos de seus funcionários 

e colaboradores.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12. OS PROBLEMAS URBANÍSTICOS 
 
 

12.1 O MEIO AMBIENTE  
 

 

http://www.caronasolidaria.com/
http://www.caronetas.com.br/ambientesp
http://www.caroneiros.com/web/
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O transporte urbano não tem rivalidade com quem pode mais causar 
poluição nos grandes centros urbanos, respondendo por mais de 20 % das 
emissões globais de gases de efeito estufa e de mais de 70 % da poluição do 
ar nas grandes cidades. Estudos recentes chegam a indicar que a poluição 
estariam matando mais que atropelamentos.  

 
Chega-se a dizer que o ônibus é grande poluidor. Sem dúvida ele polui e 

muito se pode fazer melhorando seus motores e seus combustíveis. O 
melhoramento dos motores, o uso do diesel adequado, o uso do etanol, o uso 
de catalizadores, o aumento da frota de trólebus e o uso de ônibus híbridos são 
exemplos do muito que se pode e deve fazer.   

 
Mas se quisermos comparar o ônibus com o carro temos que fazê-lo 

comparando o quanto cada um polui por passageiro transportado.  
 

EMISSÕES POR PASSAGEIRO TRANSPORTADO 
 

EMISSÕES HC CO NOx 

AUTOMÓVEL (gr/ pessoa) 18,0 166,0 6,7 

ÔNIBUS (gr / pessoa) 0,8 3,7 3,9 

AUTOMÓVEL / ÔNIBUS  21,8 44,4 1,7 

Fonte: CETESB e PESQUISA OD 
 
Fica evidente que o grande poluidor é o carro, que polui de 20 a 40 

vezes mais que o ônibus.  
 
Mas o controle direto sobre os agentes poluidores (carro, ônibus e moto) 

não é suficiente.  
 
O mais importante é atacar o principal culpado: o excesso de carros e 

seu corolário imediato o trânsito lento.  
 
A solução está em levar o passageiro quase individual do carro optar por 

outros meios, em particular, pelo ônibus, porque esse chega antes, fluindo por 
uma ampla rede de corredores.  
 

Uma das políticas equivocadas e automaticamente indutora do aumento 
dessa poluição foram os subsídios, através de diminuição das alíquotas às 
indústrias, e o crescimento do crédito através dos juros baixos, levando, assim, 
a população a ter um segundo ou terceiro carro “familiar”. 

 
É necessária aqui uma política de combater qualquer forma de 

subsídios, de taxar fortemente os veículos que estiverem em desacordo com as 
normais legais. Uma das políticas equivocadas foi a alteração na vistoria 
veicular na cidade, onde todos os indicadores mostravam uma diminuição da 
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poluição na cidade, e agora com um espaçamento maior das vistoria, os 
proprietários poderão relaxar no cuidado do carro.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12.2. AS VIAGENS QUE PODEM SER EVITADAS  

 
 
 As propostas de soluções para os problemas de mobilidade tem ficado 
muitas vezes restritas às ações e investimentos na ampliação dos sistemas de 
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transportes e tráfego. Esse enfoque, ainda que importante, é limitado pois não 
leva em conta que o comportamento das viagens realizadas na cidade e seus 
motivos estão ligadas diretamente as atividades urbanas, evidenciando que 
para possibilitar a solução dos problemas de transporte e dos 
congestionamentos se faz necessário também alterar o perfil da demanda, 
reduzir as distâncias e planejar seu desenvolvimento. 

 
 Não basta apenas analisar o sistema viário que suporta os 
deslocamentos da população e alterar o seu uso através da expansão de rede. 
Assim como não basta implantar horários diferenciados para as diversas 
atividades desenvolvidas na cidade. O reescolamento de horário, mesmo 
precário, na prática já existente, foi acomodado de acordo com as 
necessidades ditadas pelo funcionamento da “maquina cidade”. Todas essas 
medidas, sem dúvida, reduzem os problemas da estrutura urbana, porém de 
forma extremamente temporária, pois não penetram na questão principal que é 
o conceito de uso e apropriação do solo urbano. 

 
 A otimização do uso da estrutura urbana existente não só deve 
considerar os deslocamentos e densidades de utilização do solo no tempo e no 
espaço, como também considerar o funcionamento da estrutura social da 
cidade. 

 
 O planejamento das cidades deve considerar que a vida urbana não se 
limita apenas ao consumo de equipamentos e serviços, e nem está restrita a 
uma função utilitária. 

 
 A cidade não deve ser interpretada como sendo a soma de prédios, 
casas e indivíduos, mas sim, como espaço onde se possa realizar uma vida 
coletiva do ponto de vista sociológico. Isso significa necessariamente que cada 
subespaço, os bairros, deve ser multifuncional, deve buscar conter pelo menos 
a maioria das funções necessárias a uma boa qualidade de vida: moradia, 
emprego, saúde, educação, esporte, lazer, comércio e outros serviços. É 
necessário ainda que os setores urbanos sejam parte de um todo, o que 
implica uma autonomia relativa e uma complexidade funcional. 

 
 Esses setores urbanos, para que possam ser coletividades, devem 
realizar verdadeiras funções coletivas, seus cidadãos exercendo gestões com 
um certo nível de responsabilidade, interferindo no espaço urbano, ou seja, 
com o poder de fato sobre os diversos níveis de decisão do conjunto da cidade. 
Hoje, isso não ocorre nem no plano institucional nem no informal. É preciso, 
portanto, que o Plano Urbanístico não seja estático nem imposto, e conte com 
mecanismos que incitem decisões coletivas e que permitam seu controle 
contínuo por todo o conjunto da sociedade. 
 
 
 



 
CÂMARA MUNICIAL DE SÃO PAULO                                    

COMISSÃO DO TRANSPORTE PÚBLICO 
Grupo Técnico de Transporte 

 
 

58 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12.3. AS ENCHENTES ATRAPALHANDO O TRÂNSITO  
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 As enchentes são, para o cidadão paulistano, um grave problema: 
atrapalham o transporte público, tornam o trânsito caótico, afetam a saúde, 
além de causarem significativos prejuízos.  
  

Mas, infelizmente, apesar de diferentes medidas tomadas pelos 
governos municipais e estaduais, o problema vem se agravando ano a ano.  
  

E não porque não hajam soluções possíveis, viáveis e economicamente 
aceitáveis. E sim porque o problema não é atacado de forma global, integrada 
e previdente, utilizando todos os instrumentos disponíveis tanto tecnicamente 
como cultural e legalmente.  

 
O problema é relativamente simples: 
 

1) Cai uma determinada quantidade de chuva;  
2) Uma parte é infiltrada no solo; 
3) A chuva que não se infiltra, corre pelos declives das ruas e 

bueiros;  
4) E finalmente, chega nas partes mais baixas onde se acumula;  
5) E então escoa pelas drenagens e cursos de águas pluviais.  

 
Vejamos, para cada um desses fenômenos naturais, onde estão as 

causas das enchentes e como resolver esses problemas: 
    

1. A chuva que cai nas diferentes regiões da cidade não tem variado 
significativamente. Apesar de um leve aumento não é aí que está 
o problema.   

 
2. Na etapa da infiltração é que está o grande problema. Nas últimas 

décadas, o solo paulistano vem sofrendo um processo inexorável 
de impermeabilização, e praticamente nada vem sendo feito a 
respeito. 

 
Na região da Avenida Paulista, origem das enchentes do Vale do 
Anhagabaú, a impermeabilização, é altíssima, o lençol freático foi 
descendo deixando um solo muito seco: uma esponja que deve ser 
aproveitada.  

 
Nesse sentido duas medidas fundamentais devem ser implantadas 
concentrando o esforço nas áreas mais necessárias:  

 
a. Projetar, produzir massivamente e instalar equipamentos de 

infiltração;  
 

b. Impor a utilização crescente de asfalto, bloquetas e pisos 
permeáveis.  
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Nesses dois casos, medidas legislativas podem ser necessárias. 
 

3. Impedir o correr da chuva pode parecer impossível. Mas não é. A 
água que corre pode ser retida e retardada. Vejamos as medidas 
necessárias:  

 
a. Para reter a água podem ser criados “mini-piscinões”, mas 

com fundo permeável e de fácil limpeza. Podem-se também 
obrigar as edificações a instalar caixas de água de re-uso, que 
teriam assim a dupla função: reter águas que iriam agravar as 
enchentes e economizar água.  

 
b. Retardar o encaminhamento da água às áreas de inundação, 

criando desvios e serpenteamentos em seu percurso.   
 

4. Nas áreas de inundação, onde a água costuma se acumular, a 
solução, sobre a qual já existe uma boa experiência são os 
piscinões. Uma preocupação adicional é ter uma base permeável 
e um acesso e sistema ágil de limpeza para não serem sinônimos 
de ratos e mau cheiro. Também devem ser analisadas soluções 
arquitetônicas e de rota, que possibilitem o transporte coletivo fluir 
mesmo em dias de muita chuva. . 

  
5. E finalmente, o complexo problema do escoamento que exige, em 

muitos casos, investimentos significativos em obras e 
monitoramentos, para os quais tanto a Prefeitura como o DAEE já 
tem projetos.   

 
* * * 

 
Trata-se, portanto, de planos integrados para bacias que são vítimas de 

inundação. Medidas de diferente tipo, de pequenas a grandes obras, de 
participação e mudança cultural, de descentralização coordenada da gestão, 
de iniciativas legais e pro - atividade executiva. Principalmente, de romper esse 
viés das grandes obras que só pode ser explicado pelos interesses dos 
esquemas de corrupção.  

     
 
 
    

 
 
 

12.4. OS SEMÁFOROS  
 

  



 
CÂMARA MUNICIAL DE SÃO PAULO                                    

COMISSÃO DO TRANSPORTE PÚBLICO 
Grupo Técnico de Transporte 

 
 

61 
 

Estudos realizados em diferentes metrópoles com problemas graves de 
trânsito indicam que quanto maior o grau de congestionamento maior é o papel 
agilizador de uma rede semafórica inteligente e de funcionamento contínuo.  

 
Essas são duas variáveis que a cidade de São Paulo não tem:  
 

1) Uma rede semafórica globalmente inteligente, ou seja, que 
“administre” a fluidez dependendo de cada conjuntura do 
trânsito (temos apenas algumas inteligências parciais); 
 

2) Uma rede que, pelas suas características e métodos de 
manutenção, seja praticamente contínua no seu funcionamento.   

 
As deficiências da rede semafórica precisam de solução urgente. A 

prefeitura anuncia reforma em 80% da rede até 2016; é muito tempo. Grande 
parte do equipamento não religa após falta de luz e apresenta falha durante a 
ocorrência de chuvas. 
 

É necessário uma rede moderna com controladores centralizados e 
gerenciadores inteligentes, com câmeras fixas e móveis para monitoramento 
de veículos e pedestres; fiscalização eletrônica para detecção e registro de 
avanço de semáforo; geração, gravação e transmissão em tempo real de 
imagens dos cruzamentos semafóricos; e geração de informação de fluxo para 
o gestor e usuários. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12.5. A ARTICULAÇÃO COM OS PLANOS DIRETORES DE SÃO                                      

PAULO E DEMAIS MUNICÍPIOS DA RMSP 
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 Parte significativa da melhoria da mobilidade da Cidade de São Paulo 
depende de diretrizes, regulações e investimentos públicos relacionados ao 
uso do solo. 
 
 Como já foi analisado, a falta de um efetivo planejamento e a sua 
consequência que é um crescimento desordenado, levou ao distanciamento 
entre moradia, trabalho, e também lazer, educação e saúde. Esse 
distanciamento cria demandas de transporte que poderiam ter sido evitadas. 
 
 Daí a urgência de corrigir esse rumo desordenado criando condições, 
estímulos e até imposições para a reaproximação das atividades vitais do 
paulistano: morar, trabalhar, se educar, cuidar da saúde, praticar esporte e ter 
o merecido lazer. 
 
 As diretrizes, obrigações e investimentos necessários para dar aos 
bairros autonomia relativa de funções vitais devem ser inseridas no Plano 
Diretor da Cidade, atualmente em discussão. Não só colocado no texto que vai 
ser transformado em Lei Municipal, mas também energicamente implantado 
pelo Executivo com o controle estrito dos Vereadores e da Sociedade. 
 
 Evidentemente, em uma região tão integrada como é a RMSP, na qual o 
urbano é quase um contínuo, se faz necessária uma integração dos Planos 
Diretores dos Municípios, correspondendo portanto aos que formulam e 
debatem esses Planos um grande esforço de articulação e negociação. E os 
Vereadores devem se organizar para realizar a parte que lhes cabe, com 
responsabilidade e competência. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13. A TRANSPARÊNCIA, O CONTROLE SOCIAL E OS VEREADORES 
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O Sistema de Transporte Público sobre pneus gerenciado pela SPTrans 
opera com um fluxo de recursos anuais superiores a 5 bilhões de reais. 

 
É muito dinheiro! 

  
Uma estrutura cheia de decisões que afetam interesses: desde a mudança 

de um ponto de ônibus, de uma fiscalização das condições de segurança de 
um veículo, até os mais variados contratos.  

 
Uma gigantesca máquina, com mil oportunidades para pequenas e grandes 

corrupções.  
 

E é interessante observar que as possibilidades de corrupção reduzem o 
esforço pela eficiência. O contratado ganha mais “negociando” melhores 
preços do que reduzindo seus custos.  

 
É a corrupção custando duas vezes: no sobre faturamento para possibilitar 

desvio de recursos e nas deseconomias operacionais.    
 

O que fazer?  
 

Essencialmente duas coisas:  
 

1º) Mais transparência; 
2º) Mais controle social. 

 
       A transparência deve ser total, conforme previsto na LAI – Lei de Acesso à 
Informação. Ela é fundamental para possibilitar o controle social. Os 
Vereadores devem ficar atentos ao cumprimento da LAI. Qualquer falta de 
informação ou desordem na sua apresentação, deve ser prontamente 
denunciada.  

 
        O controle social não deve ser deixado só à espontaneidade da cidadania. 
Os Vereadores devem promover encontros com paulistanos de diferentes 
bairros para debater seus direitos e deveres, discutir políticas públicas e, 
principalmente, convidar as autoridades, em particular dos transportes públicos, 
para que prestem contas e para que possam ser cobrados pelo que não 
fizeram ou pelo que poderiam ter feito melhor.       

 
 
 
 
 

ANEXO I: LEGISLAÇÃO PERTINENTE   
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 LEI ORGANICA DO MUNICIPIO SÃO PAULO 
 

 LEI Nº 13.241, 12 DE DEZEMBRO DE 2001 _ (DOM. 13.12.01-f. 1) (Projeto de 
Lei nº 539/2001, do Executivo) 
Dispõe sobre a organização dos serviços do Sistema de Transporte Coletivo 
Urbano de Passageiros na Cidade de São Paulo, autoriza o Poder Público a 
delegar a sua execução, e dá outras providências; 
 

 DECRETO Nº 42.184, DE 11 DE JULHO DE 2002 –(DOM.12.07.02-f. 2) 
Dispõe sobre a gestão financeira do Serviço de Transporte Coletivo Público de 
Passageiros, e dá outras providências; 
 

 LEI Nº 13.542, DE 24 DE MARÇO DE 2003 –(DOM.25.03.03-f. 1) (Projeto de 
Lei nº 91/02, do Vereador Alcides Amazonas - PC do B) –  
Dispõe sobre a proibição de novas aquisições de ônibus com motor dianteiro 
para operar no Sistema de Transporte Coletivo no Município de São Paulo e dá 
outras providências. 
 

 LEI Nº 13.612, DE 26 DE JUNHO DE 2003 –(DOM.27.06.03-f. 1) (Projeto de 
Lei nº 221/03, do Vereador Antonio Carlos Rodrigues - PL) 
Acrescenta parágrafo único ao artigo 1º da Lei nº 13.542, de 24 de março de 
2003, que dispõe sobre a proibição de novas aquisições de ônibus com motor 
dianteiro para operar no sistema de transporte coletivo do Município de São 
Paulo, e dá outras providências. 
 

 DECRETO Nº 43.908, DE 2 DE OUTUBRO DE 2003 –(DOM.03.10.03- f.1) 
Regulamenta a Lei nº 13.542, de 24 de março de 2003, que dispõe sobre a 
proibição de novas aquisições de ônibus com motor dianteiro para operar no 
Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros no Município de São Paulo. 
 

 PORTARIA 10/05 - SMT –(DOM.04.03.05-f. 29) 
Transfere a gestão da execução dos serviços prestados. 
 

 DECRETO Nº 46.367, DE 21 DE SETEMBRO DE 2005 – (DOC. 22.09.05- f.1) 
Estabelece normas complementares para fiscalização e gestão do Sistema de 
Transporte Coletivo Urbano de Passageiros da Cidade de São Paulo, instituído 
pela Lei nº 13.241, de 12 de dezembro de 2001. 
 

 DECRETO Nº 46.893, DE 6 DE JANEIRO DE 2006 –(DOC.07.01.06-f.1) 
Dispõe sobre a política e a estrutura tarifárias, bem como sobre a fixação de 
valores das tarifas cobradas dos usuários do Sistema de Transporte Coletivo 
Urbano de Passageiros na Cidade de São Paulo e estabelece normas para sua 
integração tarifária com o Sistema Estadual de Transporte Metropolitano sobre 
Trilhos. 

 

 PORTARIA 161/06 - SMT –(DOC. 03.08.06-f. 26) 
As concessionárias deverão manter dos seus motoristas, em arquivo próprio, 
os documentos e informações 

 PORTARIA nº 178/07-SMT. GAB. - (DOC. 06.12.07- f.33) 
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Delega à São Paulo Transporte S.A. - SPTrans as competências que 
especifica. 
 

 PORTARIA 178/06 - SMT –(DOC. 0 2.09.06- f.27) 
Dar nova redação aos incisos III, IV e V, do artigo 1º da Portaria nº 161/06- 
SMT. GAB. 
 

 PORTARIA 211/06 - SMT –(DOC. 13.12.06; f.240) 
Suspende toda e qualquer inclusão de veículos ônibus com motor dianteiro, 
pelos Concessionários e Permissionários do Sistema de Transporte. 
 

 PORTARIA 213/06 - SMT –(DOC. 15.12.06- f.53) 
Altera a Portaria 97/05-Suspende motoristas do transporte coletivo das 
atividades em caso de acidente com vítima, até apresentar exame 
psicotécnico/sanidade. 
 

 PORTARIA 214/06 - SMT –(DOC. 16.12.06-f. 54) 
Cria o Certificado de Qualificação de Motorista - CONDUBUS 
 

 PORTARIA n.º 001/07-SMT. GAB. (DOC.06.01.07;f.16) 
Fica estabelecida em 60 km/h a velocidade máxima para os veículos do 
sistema de transporte coletivo urbano de passageiros. 
 

 PORTARIA 81/12 – SMT (DOC; 17.05.2012- F.40) 
PORTARIA  n.º 065/07-SMT. GAB. (DOC.09.05.07- f.36) 
Prorrogar até 06 de junho de 2007 o prazo estipulado no item II da Portaria n° 
001/07, de 05 de janeiro de 2007. 
 

 DECRETO Nº 48.246, DE 3 DE ABRIL DE 2007-(DOC. 04.04.07- f.1) 
Institui o Programa de Redução de Acidentes em Transportes no Município de 
São Paulo - PRAT. 
 

 PORTARIA 7/12 - SMT (DOC; 14.02.2012- F.21) 
Portaria n.º 066/07-SMT. GAB. (DOC. 17.05.07- f.33) 
Fica prorrogado por 30 (trinta) dias, a contar da publicação desta Portaria, o 
uso do Sistema audiovisual BUSTV nos veículos e nas áreas abaixo 
relacionadas 

 

 PORTARIA nº 069/07-SMT. GAB. (DOC. 02.06.07-f. 58-60) 
Estabelecer o valor da remuneração, por passageiro registrado Portaria nº 
085/07-SMT. GAB (DOC. 04.07.07-f. 33) 
“Aprovar o “Procedimento para Inspeção de Manutenção e Conservação da 
Frota” dos veículos que compõem a frota de Concessionários e 
Permissionários.” 

 

 PORTARIA n.º 093/07-SMT. GAB. - Revogar a Portaria nº 088/07- SMT. 
GAB(DOC.21.07.07-f.30-local) 
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 LEI Nº 14.486, DE 19 DE JULHO DE 2007-(DOC. 20.07.07- f.2) (Projeto de Lei 
nº 749/05, do Vereador Mário Dias - DEM) 
Dispõe sobre a obrigatoriedade de desinsetização periódica nos veículos 
utilizados na prestação do serviço de transporte coletivo público de 
passageiros do Município de São Paulo. 
 

 LEI Nº 15.176, DE 24 DE MAIO DE 2010 (DOC; 25.05.2010-F.1) (Projeto de 
Lei nº 631/07, do Vereador Goulart - PMDB) 
Insere parágrafo único no art. 3º da Lei nº 14.486, de 19 de julho de 2007. 
(Desinsetização Periódica em Veículos de Transporte Coletivo) 

 

 DECRETO Nº 51.864, DE 18 DE OUTUBRO DE 2010 (DOC; 1 9.10.10- F1) 
Regulamenta a Lei nº 15.274, de 2 de setembro de 2010, que dispõe sobre o 
direito de escolha do usuário do serviço público de transporte coletivo de 
utilizar qualquer outro veículo da frota municipal quando estiver o veículo 
impossibilitado de realizar o seu trajeto até o destino final. 

 

 LEI Nº 14.490, DE 24 DE JULHO DE 2007-(DOC. 25.07.07-f. 1)(Projeto de Lei 
nº 156/07, do Vereador Antonio Carlos Rodrigues - PR) 
Dispõe sobre a constituição, organização e montagem do Sistema Municipal de 
Transporte Público Urbano sobre Trilhos na área e nos termos que especifica, 
e dá outras providências. 

 

 PORTARIA n.º 152/07-SMT. GAB- (DOC. 17.10.07- f.30) 
 

 DECRETO Nº 49.426, DE 22 DE ABRIL DE 2008 (DOC; 23.04.2008-F. 3) 
Dispõe sobre a utilização, aos domingos e feriados oficiais, do Bilhete Único na 
modalidade Comum, nos veículos do Sistema de Transporte Coletivo Urbano 
de Passageiros na Cidade de São Paulo. 

 

 DECRETO Nº 49.822, DE 25 DE JULHO DE 2008 (DOC; 26.07.2008-F. 1) 
Altera o artigo 3º do Decreto nº 46.893, de 6 de janeiro de 2006, que dispõe 
sobre a política e a estrutura tarifárias, bem como sobre a fixação de valores 
das tarifas cobradas dos usuários do Sistema de Transporte Coletivo Urbano 
de Passageiros na Cidade de São Paulo e estabelece normas para sua 
integração tarifária com Sistema Estadual de Transporte Metropolitano sobre 
Trilhos. 

 

 LEI Nº 15.274, DE 2 DE SETEMBRO DE 2010 ( DOC; 03.09.2010- f.1) (Projeto 
de Lei nº 239/08, do Vereador João Antonio – PT) 
Dispõe sobre o direito de escolha do usuário do serviço público de transporte 
coletivo de utilizar qualquer outro veículo da frota municipal quando estiver o 
veículo impossibilitado de realizar o seu trajeto até o destino final, e dá outras 
providências. 

 

 PORTARIA n.º 136/10-SMT. GAB (DOC; 02.11.2010- F. 13) 
Define critérios para aplicação das penalidades previstas nos contratos de 
concessão e permissão referentes ao Sistema de Transporte Coletivo Urbano 
de Passageiros na Cidade de São Paulo. 
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 PORTARIA nº 187/12-SMT. GAB (DOC; 15.12.2012- F.28) 
 

 DECRETO Nº 53.046, DE 26 DE MARÇO DE 2012 (DOC; 2 7.03.2012-F.1) 
Dá nova redação ao artigo 1º do Decreto nº 46.367, de 21 de setembro de 
2005, que estabelece normas complementares para fiscalização e gestão do 
Sistema de Transporte Coletivo Urbano de Passageiros na Cidade de São 
Paulo; revoga os Decretos nº 47.450, de 6 de julho de 2006, e nº 48.139, de 13 
de fevereiro de 2007. 
 

 PORTARIA 1/13 - SMT (F.16.01.2013-F. 14) 
 

 PORTARIA 19/13 – SMT (DOC; 23.02.2013- F.17) 
 

 DECRETO Nº 53.887, DE 8 DE MAIO DE 2013(DOC;09.05.2013-F.1 a 6) 
Confere nova regulamentação à Lei nº 13.241, de 12 de dezembro de 2001, 
que dispõe sobre a organização dos serviços do Sistema de Transporte 
Coletivo Urbano de Passageiros na Cidade de São Paulo e autoriza o Poder 
Público a delegar sua execução; revoga os Decretos nº 42.736, de 19 de 
dezembro de 2002 e nº 47.139 de 27 de março de 2006. 

 

 DECRETO Nº 54.016, DE 19 DE JUNHO DE 2013(DOC; 20.06.2013- F.1) 
Autoriza a cobrança de novas tarifas para o Sistema de Transporte Coletivo 
Urbano de Passageiros na Cidade de São Paulo. 

 

 DECRETO Nº 54.058, DE 1º DE JULHO DE 2013(DOC; 02.07.2013-F. 1) 
Cria o Conselho Municipal de Trânsito e Transporte - CMTT, no âmbito da 
Secretaria Municipal de Transportes. 
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