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1. SUMÁRIO EXECUTIVO 
 
 

Este trabalho de auditoria apresenta a consolidação dos trabalhos realizados em atendimento à 

Ordem de Serviço nº 134/2019/CGM-AUDI, que teve como objetivo “analisar a regular 

fiscalização realizada pela equipe da São Paulo Transporte S/A (SPTrans) na Área 3 – Unidade 

Leste, especificamente no Terminal A.E. Carvalho” e da Ordem de Serviço nº 140/2019/CGM-

AUDI, que teve como objetivo “analisar o contrato de execução dos serviços de Transporte 

Coletivo Público de Passageiros no Município de São Paulo, firmados em 24/05/2019 entre a São 

Paulo Transportes (SPTrans) e as empresas que operam nos Terminais da Área 3 – Nordeste”. 

 

Trata-se de trabalhos oriundos de denúncias recebidas na Ouvidoria Geral do Município (OGM) e, 

posteriormente, encaminhadas a esta Coordenadoria de Auditoria Geral (AUDI). 

 

Os trabalhos foram iniciados e encaminhados à Unidade auditada em separado quando do envio 

dos Relatórios Preliminares de Auditoria, no qual constam as considerações iniciais e 

apontamentos. Estes, por sua vez, acabaram por apresentar problemas idênticos para ambas as 

análises. 

 

Em resposta aos trabalhos de auditoria, a Unidade incluiu manifestação idêntica aos dois 

trabalhos, e por tal motivo, optou-se pela consolidação dos trabalhos. 

 

No intuito de manter a transparência, este Relatório apresenta ipsis litteris a transcrição das 

Considerações Iniciais e dos apontamentos encaminhados para as Ordens de Serviço nº 134 e 140 

em separado, sendo que, após, apresenta-se a Manifestação da Unidade, a Análise da Equipe de 

Auditoria e Recomendações, conforme resumo apresentado a seguir: 

 

 Em separado: 

Considerações iniciais – OS 134/2019/CGM-AUDI e OS 140/2019/CGM-AUDI  

Constatações  

 

 Consolidado: 

Manifestação da Unidade 

Análise da Equipe de Auditoria 

Recomendações 

 
Do resultado dos trabalhos, destaca-se a seguinte constatação e recomendação: 

  

CONSTATAÇÃO 01 - Ausência de registro de todas as fiscalizações realizadas juntos às 

concessionárias de transporte coletivo público de passageiros da cidade de São Paulo. 

 

Após análise da legislação vigente e inspeção documental, foi verificado que a SPTrans na Área 3 

(Unidade Leste) tem um planejamento e organização dos trabalhos de controle e fiscalização dos 
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serviços de transporte público coletivo de passageiros, e não foram identificadas irregularidades 

nos procedimentos analisados.  

 

No entanto, quando foi realizado o procedimento de auditoria inspeção in loco verificou-se que a 

aplicação dos procedimentos poderia ser aperfeiçoada com alguns ajustes nos instrumentos de 

controle já utilizados pela SPTrans. Percebeu-se, nessas visitas guiadas pelos fiscais, que não há 

registros no momento da vistoria quanto aos veículos vistoriados e não autuados.  

 

Tal constatação descrita acima e a principal recomendação mencionada abaixo foram propostas no 

intuito de aperfeiçoar os instrumentos de controle interno da SPTrans. 

 

Principal recomendação: Recomenda-se que a SPTrans estude a possibilidade de inserir no 

aplicativo utilizado nas fiscalizações em campo não somente os dados dos veículos que de fato 

foram autuados como, também, aqueles que apenas foram inspecionados e tiveram seu uso 

liberado sem nenhuma restrição. 

 

Do resultado dos trabalhos, conclui-se pela necessidade de adequação dos procedimentos de 

controle e fiscalização nas atividades fiscais da SPTrans através de estudo para a implementação 

das recomendações feitas nesse relatório de auditoria. 

 

Por fim, recomenda-se, o encaminhamento deste Relatório de Auditoria ao Tribunal de Contas do 

Município de São Paulo (TCM-SP) e à Câmara Municipal de São Paulo para ciência do trabalho 

realizado nesta auditoria.  
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2. METODOLOGIA 
 
 

Trabalho realizado de acordo com as normas brasileiras de auditoria, abrangendo: 

  

• Planejamento dos trabalhos; 

• Solicitação de processos e documentos; 

• Análise de documentos e informações prestados pela SPTrans e motoristas das 

empresas concessionários do serviço de transporte público coletivo do município 

de São Paulo; 

• Visitas e entrevistas na unidade da SPTrans e em terminais de ônibus para, através 

de observações e entrevistas, verificar a fiscalização realizada pela empresa: 
 

a) 01 de novembro de 2019: reunião na SPTrans; 

b) 06 de novembro de 2019: acompanhamento da rotina dos fiscais da SPTrans no 

Terminal Parque Dom Pedro II; 

c) 08 de novembro de 2019: inspeção física no Terminal Vila Carrão; 

d) 13 de novembro de 2019: inspeção física no Terminal A. E. Carvalho. 
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3. CONSIDERAÇÕES INICIAIS – OS 134/2019/CGM-AUDI 
 
 

A Lei Municipal n° 13.241/2001 dispõe sobre a organização dos serviços do sistema de transporte 

coletivo urbano de passageiros na cidade de São Paulo (doravante Sistema). Para os efeitos de tal 

lei, considera-se poder púbico, a Prefeitura do Município de São Paulo, por meio da Secretaria 

Municipal de Mobilidade e Transportes (SMT). 

 

Já a São Paulo Transporte S/A (SPTrans), empresa de economia mista cuja acionista majoritária é 

a Prefeitura do Município de São Paulo, é contratada pelo poder público para elaborar estudos 

para a realização do planejamento do Sistema; executar a fiscalização da prestação de serviços; e 

gerenciar o Sistema de acordo com as diretrizes e políticas estabelecidas.  

 

Desse modo, a SPTrans atua na gestão do sistema de transporte público de passageiros da cidade 

de São Paulo: atende e promove o planejamento do sistema e a programação de linhas e frota, 

fiscalização, arrecadação, contratação e remuneração das empresas operadoras.  

 

A SMT gerencia o transporte público de passageiros, que é fiscalizado pela SPTrans, sendo as 

atividades operacionais terceirizadas e executadas por empresas que foram contratadas por 

licitações públicas.  

 

No aspecto da fiscalização do serviço de transporte prestado pelas empresas operadoras, objeto 

desta auditoria, a SPTrans disciplinou os serviços, estabelecendo os critérios de operação no 

Regulamento de Sanções e Multas – RESAM, o qual foi instituído pela Portaria SMT GAB nº 

087, de 19 de abril de 2018. 

 

Em 24 de maio 2019 novos contratos de concessão foram assinados, sendo que as Ordens de 

Serviços Operacionais (OSO) foram emitidas em 09 de setembro de 2019.  

 

Nesses novos ajustes permitiu-se a participação somente de empresas, diferente das contratações 

anteriores, que aceitaram pessoa física no papel de contratada. Essa mudança facilitou os trabalhos 

da SPTrans, que hoje lida apenas com empresas e não mais com diversos donos de veículos 

integrantes de cooperativas. 

 

No Terminal A. E. Carvalho, objeto da OS 134/2019/CGM-AUDI, atualmente operam as 

seguintes concessionárias: Viação Metrópole Paulista S.A. (CNPJ 31.974.104/0001-20), 

Transunião Transportes S.A. (CNPJ 19.224.852/0001-90), Allibus Transportes Ltda. (CNPJ 

21.590.706/0001-20) e Upbus Qualidade em Transportes S.A. (CNPJ 20.589.268/0001-18), 

conforme Figura 1 abaixo, que relaciona as linhas atendidas no local: 
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Figura 1 - Linhas operadas no Terminal A.E. Carvalho e respectivas empresas operadoras 

 

Fonte: Site da SPTrans (http://www.sptrans.com.br/terminais/a-e-carvalho/) 

 

Verifica-se que há predominância de uso do Terminal pela empresa Viação Metrópole (82% das 

linhas operadas) demonstrada no Gráfico 1: 

 

 

Terminal A.E.Carvalho - Av. Imperador, 1.401 - Horário de Operação: 24h

LINHAS ATENDIDAS: 27

Linha Letreiro Consórcio/Empresa

1177-10 TERM. A. E. CARVALHO / LUZ VIAÇÃO METRÓPOLE PAULISTA S.A.

1177-31 TERM. A. E. CARVALHO / LUZ VIAÇÃO METRÓPOLE PAULISTA S.A.

2031-10 CID. KEMEL II / TERM. A. E. CARVALHO VIAÇÃO METRÓPOLE PAULISTA S.A.

2060-10 TERM. A. E. CARVALHO / METRÔ ARTUR ALVIM VIAÇÃO METRÓPOLE PAULISTA S.A.

2088-10 CONJ. ENCOSTA NORTE / TERM. A. E. CARVALHO VIAÇÃO METRÓPOLE PAULISTA S.A.

208V-10 TERM. A. E. CARVALHO / TERM. PQ. D. PEDRO II VIAÇÃO METRÓPOLE PAULISTA S.A.

233C-10 TERM. A. E. CARVALHO / CERET VIAÇÃO METRÓPOLE PAULISTA S.A.

2523-10 VL. PROGRESSO / TERM. A. E. CARVALHO VIAÇÃO METRÓPOLE PAULISTA S.A.

253F-10 TERM. A. E. CARVALHO / TERM. SÃO MATEUS VIAÇÃO METRÓPOLE PAULISTA S.A.

2551-10 TERM. A. E. CARVALHO / TERM. PQ. D. PEDRO II VIAÇÃO METRÓPOLE PAULISTA S.A.

263J-10 PENHA / CONJ. JOSÉ BONIFÁCIO VIAÇÃO METRÓPOLE PAULISTA S.A.

2702-10 VL. AMERICANA / METRÔ ARTUR ALVIM TRANSUNIÃO TRANSPORTES S/A

2710-31 METRÔ PATRIARCA / TERM. A. E. CARVALHO ALLIBUS TRANSPORTES LTDA

273D-10 PQ. D. JOÃO NERY / METRÔ ARTUR ALVIM VIAÇÃO METRÓPOLE PAULISTA S.A.

273G-10 JD. HELENA / METRÔ ARTUR ALVIM VIAÇÃO METRÓPOLE PAULISTA S.A.

273R-10 JD. ROBRU / METRÔ ARTUR ALVIM VIAÇÃO METRÓPOLE PAULISTA S.A.

273X-10 JD. DAS OLIVEIRAS / METRÔ ARTUR ALVIM VIAÇÃO METRÓPOLE PAULISTA S.A.

3010-10 CEM. DA SAUDADE / TERM. A. E. CARVALHO TRANSUNIÃO TRANSPORTES S/A

3051-10 ERMELINO MATARAZZO / TERM. A. E. CARVALHO UPBUS QUALIDADE EM TRANSPORTES S.A.

307C-10 CONJ. ENCOSTA NORTE / METRÔ ARTUR ALVIM VIAÇÃO METRÓPOLE PAULISTA S.A.

N301-11 Linha NoturnaTERM. A. E. CARVALHO / TERM. PQ. D. PEDRO II VIAÇÃO METRÓPOLE PAULISTA S.A.

N302-11 Linha NoturnaTERM. A. E. CARVALHO / TERM. PQ. D. PEDRO II VIAÇÃO METRÓPOLE PAULISTA S.A.

N303-11 Linha NoturnaTERM. A. E. CARVALHO / TERM. ARICANDUVA VIAÇÃO METRÓPOLE PAULISTA S.A.

N331-11 Linha NoturnaTERM. A. E. CARVALHO / OLIVEIRINHA VIAÇÃO METRÓPOLE PAULISTA S.A.

N332-11 Linha NoturnaTERM. A. E. CARVALHO / VL. CISPER (CPTM USP) ALLIBUS TRANSPORTES LTDA

N334-11 Linha NoturnaTERM. A. E. CARVALHO / CPTM GUAIANAZES VIAÇÃO METRÓPOLE PAULISTA S.A.

N343-11 Linha NoturnaTERM. A. E. CARVALHO / METRÔ ITAQUERA VIAÇÃO METRÓPOLE PAULISTA S.A.
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Gráfico 1 - Linhas operadas no Terminal A. E. Carvalho e respectivas empresas operadoras 

 
Fonte: Figura 1 desta Nota Técnica 

 

Entretanto, não foram identificados indícios de irregularidades relacionados à Viação Metrópole. 

Ao contrário, em entrevistas realizadas com motoristas da concessionária, motoristas de outras 

concessionárias e fiscais da SPTrans foi apontado que a Metrópole, em geral, presta um serviço 

em conformidade com os parâmetros de qualidade exigidos no contrato nos terminais visitados. 

 

Foram conduzidas entrevistas com fiscais e motoristas das empresas que operam no Terminal A. 

E. Carvalho. Após o término destas entrevistas, foi possível compilar os seguintes dados e 

informações:  

 

 A equipe da SPTrans realiza fiscalização diária; 

 Existe rotatividade do fiscal fixo da SPTrans alocado no Terminal (aproximadamente 

a cada seis meses); 

 Os fiscais da SPTrans inspecionam os veículos das empresas que eram de 

cooperativas (Allibus e Upbus) com maior frequência (carros chamados de “ex-

lotação”). Esses veículos são examinados em média quatro vezes mais que os de 

outras empresas; 

 A empresa Viação Metrópole também é fiscalizada pela SPTrans, todavia, parece 

apresentar menos problemas e possuir número menor de apreensões ou suspensões 

de veículos em circulação. 
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Quanto ao maior número de fiscalizações em empresas originadas de cooperativas, os fiscais da 

SPTrans relataram que são os carros com mais problemas, uma vez que muitos motoristas são os 

donos dos próprios carros e que as cooperativas transformaram-se em empresas de vários sócios 

para poderem participar da licitação. Assim, a gestão da empresa e o controle das frotas são 

executados por diversas pessoas. 

 

Resumidamente, observou-se que os procedimentos de fiscalização efetuados pela equipe da 

SPTrans estão em conformidade com padrões de qualidade (por exemplo: planejamento e 

distribuição das ordens de serviço, organização dos fiscais na atuação em campo, dupla 

conferência de autuações, fiscais fixos nos terminais), e em consonância com o estabelecido no 

Regulamento de Sanções e Multas (RESAM), o qual foi instituído pela Portaria SMT GAB nº 

087, de 19 de abril de 2018. 

 

Além das reuniões e visitas in loco, solicitou-se à SPTrans a relação de penalidades aplicadas 

durante as fiscalizações realizadas nas empresas que operam na Área 3  no período dos últimos 12 

meses dos contratos antigos, bem como, no período de vigência dos contratos novos. 

 

No período de 01 de setembro de 2018 a 08 de setembro de 2019, que abrange os contratos 

antigos, foram registradas 15.686 autuações. E no período de 09 de setembro a 28 de novembro de 

2019, que abrange os contratos novos, foram registradas 3.107 autuações. 

 

Considerando somente o período dos contratos novos, vigentes no momento, tem-se a seguinte 

análise: 61% das irregularidades foram identificadas na Viação Metrópole, 31% na Transunião e 

8% na Upbus (Gráfico 2 e Quadro 1). 
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Gráfico 2 - Quantidade de autuações por empresas operadoras – contratos novos 

 
Fonte: Processo Eletrônico SEI nº 6067.2019/0018460-7 (doc. SEI nº 023676235) 

 
Quadro 1 - Quantidade de autuações por empresas operadoras – contratos novos 

Operadoras Quantidade de Autuações 

TRANSUNIÃO TRANSPORTES 952 

UPBUS QUALIDADE EM TRANSPORTES 251 

VIAÇÃO METRÓPOLE PAULISTA 1904 

TOTAL 3107 

Fonte: Processo Eletrônico SEI nº 6067.2019/0018460-7 (doc. SEI nº 023676235) 

 

Ou seja, a proporção das autuações por empresa estão coerentes considerando o volume da 

atuação de cada empresa na Área 3. 

 

Têm-se, também, as irregularidades identificadas e aplicadas nos Terminais da Área 3, conforme 

segue: 

 

Quadro 2 – Irregularidades – Terminal Área 3 

Terminais Quantidade de autuações - contratos novos 

TERM. A.E. CARVALHO - TAE 352 

TERM. ARICANDUVA - TAR 83 

TERM. PENHA - TPE 60 

TERM. SÃO MIGUEL - TSM 117 

TOTAL 612 

Fonte: Processo Eletrônico SEI nº 6067.2019/0018460-7 (doc. SEI nº 023676235) 
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No Terminal A. E. Carvalho foram anotadas 352 irregularidades no período de 09 de setembro de 

2019 até 28 de novembro de 2019. 

 

Ademais, examinou-se a relação de fiscais fixos da SPTrans alocados nos terminais da Área 3 nos 

últimos 15 meses, para identificar se houve rotatividade de funcionários nesta função, com o 

intuito de evitar favorecimento, conflitos de interesses ou outros impedimentos das atividades de 

regular fiscalização nos terminais. 

 

Apurou-se que é alocado um fiscal fixo nos terminais por período (manhã, tarde e noite) e que há 

rotatividade do funcionário que ocupa essa posição, inclusive no Terminal A.E. Carvalho.  
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4. CONSIDERAÇÕES INICIAIS – OS 140/2019/CGM-AUDI 
 
Através deste trabalho, buscou-se verificar se existe um possível descumprimento de cláusulas 

contratuais relativas a requisitos para atuação de motoristas de transporte urbano, bem como a 

ausência de fiscalização por parte da SPTrans. 

 

Neste trabalho foram avaliadas as fiscalizações efetuadas pela SPTrans nas empresas que operam 

nos Terminais da Área 3 - Nordeste, com a finalidade de obter evidência de auditoria quanto à 

suficiência, exatidão e validade dos processos de fiscalização relativos ao cadastramento de 

motorista. Além disso, buscou-se identificar, com base no Regulamento de Sanções e Multas 

(RESAM), se os meios de controle disponíveis à SPTrans eram suficientes para o cumprimento 

contratual. 

 
A prestação dos serviços de transporte coletivo público de passageiros no Município de São Paulo 

foi outorgada mediante a concessão de 32 (trinta e dois) lotes, de acordo com os contratos 

assinados em 24 de maio 2019 e Ordens de Serviços Operacionais (OSO) emitidas em 09 de 

setembro de 2019.  

 

Os 21 (vinte e um) Setores de Ônibus compreendem áreas territoriais da cidade estabelecidos 

conforme as necessidades de planejamento e organização da delegação dos serviços. A reunião 

dos setores define espaços referenciais – denominados lotes – que podem ser compartilhados 

operacionalmente na formação de grupos de linhas1. 

 

Para cada lote de serviços, as linhas foram agregadas de acordo com as funções que cumprem na 

rede de transporte e de acordo com a proximidade regional geográfica, consoante Figura 2, Figura 

3 e Figura 4 abaixo relacionadas.  

 

a) Linhas Estruturais: 09 (nove) lotes de serviços: 

 

                                              
1
 SPTrans - http://www.sptrans.com.br/sptrans/. Acesso em 14 de janeiro de 2020. 

http://www.sptrans.com.br/sptrans/
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Figura 2 - Mapa de Linhas Estruturais 

 
 

Fonte: Sítio eletrônico da SPTrans 

 

b) Linhas Locais de Articulação Regional: 10 (dez) lotes de serviços: 

 
Figura 3 - Mapa de Linhas Locais de Articulação Regional 

            

 
 

Fonte: Sítio eletrônico da SPTrans 
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c) Linhas Locais de Distribuição: 13 (treze) lotes de serviços: 

 
Figura 4 - Mapa de Linhas Locais de Distribuição 

 
 

Fonte: Sítio eletrônico da SPTrans 
 
Faz-se necessário apresentar um resumo histórico dos principais fatos relativos à prestação de 

serviços de transporte urbano no município de São Paulo, visando estabelecer o contexto no qual 

foram realizados os trabalhos de auditoria. 

 

Para melhor entendimento, cumpre esclarecer também que as técnicas de auditoria são um 

conjunto de processos, ferramentas e práticas que vão fornecer o controle para que o auditor 

obtenha evidências ou provas suficientes, adequadas, relevantes e úteis que permitam fundamentar 

sua opinião sobre a conclusão dos trabalhos realizados. Essa equipe de auditoria se valeu dos 

seguintes procedimentos de auditoria para chegar às evidências que fossem relevantes para a 

conclusão do trabalho: 

 

 Inspeção documental; 

 Inspeção in loco e observação; e 

 Entrevistas conforme apresentado no Quadro 5 - Dados compilados da visita in 

loco no Terminal Vila Carrão.  

 

No que tange à inspeção documental, foi verificada a legislação que envolve o assunto, no intuito 

de examinar o objeto da denúncia. Analisou-se, então, qual a responsabilidade da SPTrans com 

relação ao tema, e, analisando os contratos firmados em 24 de maio de 2019, tem-se o seguinte: 
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a. Item 4.1.6 "a empresa operadora, deverá operar somente com tripulação 

devidamente cadastrada junto ao Poder Concedente, capacitada e habilitada, mediante 

contratações regidas pelo direito privado e legislação trabalhista, assumindo todas as 

obrigações delas decorrentes, não se estabelecendo qualquer relação jurídica entre os 

terceiros contratados pela concessionária e o Poder Público".  

 

Em reunião com o Departamento de Operações da SPTrans, realizada no dia 01/11/2019, 

averiguou-se a existência de um setor de cadastro de motorista na empresa pública com a função 

de receber a documentação dos condutores responsáveis pela direção dos veículos.  

 

Inclusive, em portaria normatizada pela SPTrans, é enfatizado que o motorista somente poderá 

conduzir veículo de transporte municipal após regularmente inscrito e após a liberação da empresa 

para a condução. 

 

Conforme observado na Figura 5 abaixo, o postulante a condutor de qualquer veículo pertencente 

ao sistema de transporte urbano do município de São Paulo deve possuir cadastro junto à SPTrans, 

no qual constam dados relacionados ao CPF, carteira de motorista e categoria, empresa contratante 

e função exercida. Somente após liberação do cadastro, pela própria SPTrans, o condutor estaria 

autorizado a exercer as atividades laborais.  

 

Figura 5 - Tela do sistema de cadastro da SPTrans 

 
 

Fonte: Sistema SPTrans 
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No caso apresentado na Figura 5, pode-se observar que o condutor estava, à época da auditoria, 

com a situação regular e com cadastro válido até a data de 09/12/2019. 

 

Ainda no que se refere à inspeção documental, foi analisado o Regulamento de Sanções e Multas 

(RESAM), o qual disciplina as penalidades aplicáveis às empresas operadoras do Serviço de 

Transporte Coletivo Público de Passageiros na Cidade de São Paulo, e os procedimentos das 

Comissões de Julgamento de Infrações e Multas (COMIM’s), responsáveis pelo julgamento dos 

recursos eventualmente interpostos. 

 

Os seguintes códigos do RESAM foram estabelecidos para identificar autuações no âmbito das 

fiscalizações em relação a cadastro de motoristas: 

 
Figura 6 - Códigos RESAM – Cadastro de Motoristas 

 
 

Fonte: Processo Eletrônico SEI nº 6067.2019/0019712-1 (doc. SEI nº 022848954) 
 

Ademais, mediante Solicitação de Auditoria, foi requisitada à SPTrans a apresentação da relação 

de penalidades aplicadas durante as fiscalizações realizadas nas empresas que operam nos 

Terminais da Área 3 - Nordeste  relacionada ao 12 últimos meses dos contratos anteriores, bem 

como no período de vigência dos contratos atuais referente aos códigos supracitados na Figura 6. 

 

A SPTrans disponibilizou, por meio do Processo Eletrônico SEI nº 6067.2019/0019712-1 (doc. 

SEI nº 022848804), dados referentes às autuações emitidas no período entre 01/09/2018 a 

31/10/2019, os quais foram resumidos conforme Quadro 3 e Quadro 4, referente aos antigos e 

novos contratos de concessão, respectivamente. 

  
Quadro 3 – Resumo de autuações emitidas no período de 01/09/2018 a 08/09/2019 

CÓD. RESAM DESCRIÇÃO DA AUTUAÇÃO Nº LINHAS AUTUADAS 

GR 36 
Motorista do veículo com a CNH vencida há mais de 30 

dias, categoria incompatível ou inabilitado. 
4 

GR 44 
Motorista do veículo com a Credencial do Curso de 

Formação de Condutores vencida. 
1 

GR 51 
Veículo conduzido por motorista não autorizado, ainda que 

devidamente habilitado para tal. 
63 

 

Fonte: Divisão de Auditoria de Desenvolvimento Econômico, Urbano e Gestão (DEUG) 
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Quadro 4 – Resumo de autuações emitidas no período de 09/09/2019 a 31/10/2019 

CÓD. RESAM DESCRIÇÃO DA AUTUAÇÃO Nº LINHAS AUTUADAS 

GR 51 
Veículo conduzido por motorista não autorizado, ainda que 

devidamente habilitado para tal. 
3 

 

Fonte: Divisão de Auditoria de Desenvolvimento Econômico, Urbano e Gestão (DEUG) 

 

Depreende-se da análise e inspeção documental realizada que a SPTrans, além de ter indicado no 

edital a necessidade de cadastramento dos condutores de veículos que operam no sistema 

municipal de transporte urbano, possuía, ainda, uma legislação que a permitisse efetuar 

fiscalizações com o intuito de verificar se o Item 4.1.6 dos contratos estavam de fato sendo 

respeitados pelas empresas.  

 

Conclui-se, portanto, após a inspeção documental, que a SPTrans possui meios de fiscalizar e 

controlar o cadastramento de motoristas para a condução de veículos. 

 

Levando em consideração a materialidade das informações obtidas por esta Equipe de Auditoria 

decidiu-se, então, realizar procedimentos adicionais de auditoria, tais como inspeção in loco e 

observação com a finalidade de verificar como ocorre a fiscalização na prática e se seguem o 

disciplinado na legislação e no RESAM. 

 

Após reunião com o Departamento de Operações da SPTrans, realizou-se uma visita in loco para 

acompanhar o trabalho de campo dos fiscais, no intuito de mapear as rotinas de fiscalização e os 

procedimentos relacionados a sua condução.  

 

Esta Equipe de Auditoria obteve acesso às ferramentas usadas pelos fiscais e pode, com 

autonomia, acompanhar o serviço de fiscalização da SPTrans. Para dar conhecimento à dinâmica 

do trabalho dos fiscais da empresa, o Gerente de Operações direcionou uma dupla de fiscais que 

mostrou e possibilitou o acompanhamento da rotina e dos trabalhos em campo.  

 

Em conjunto com a Equipe de Auditoria, decidiu-se acompanhar a rotina de fiscalização no 

Terminal Parque Dom Pedro II. Esse Terminal foi escolhido por apresentar diversas linhas de 

ônibus que transitam por toda a cidade e por ser um ponto de referência para o transporte urbano. 

Além disso, em razão da localização central, o Terminal Parque Dom Pedro II recebe um fluxo de 

ônibus da  maior parte das empresas que operam sob contrato no município de São Paulo.   
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Durante o trabalho de fiscalização foram feitas vistoria em cinco veículos na data de 06/11/2019, 

no Terminal Parque Dom Pedro II, junto com a equipe de fiscalização da SPTrans colocada à 

disposição pelo Gerente de Operações. 

 

No trabalho de campo as seguintes informações foram constatadas: 

 

a) quatro veículos foram suspensos de circulação por doze horas devido a problemas 

técnicos identificados pela equipe de fiscalização da SPTrans. Constataram-se 

problemas diversos, os quais estão descritos no RESAM como infrações puníveis 

com suspensão: estar com a placa identificadora interna faltando ou apagada; ar-

condicionado funcionando parcialmente ou não funcionando; veículo transitando 

com portas abertas; elevadores para portadores de necessidades especiais que 

estavam falhos; entre outros motivos; 

 

b) todos os motoristas dos veículos abordados estavam com a carteira de motorista e 

identificação em conformidade, assim como devidamente cadastrados na SPTrans;  

 

c) durante o trabalho de campo não houve autuação baseada nos códigos RESAM, 

objeto desta auditoria (motoristas). Portanto, no trabalho de campo não foi verificada 

nenhuma ocorrência de infração nos códigos GR36, GR44, GR51 e GR54; 

 

d) apesar de esta Equipe de Auditoria não ter presenciado qualquer infração com os 

códigos acima relacionados, verificou-se, no caso prático, que a SPTrans efetua de 

forma sistemática a checagem dos motoristas quando da entrada em cada veículo 

inspecionado;  

 

e) identificou-se que os procedimentos de fiscalização efetuados pela equipe da 

SPTrans estão em conformidade com padrões de qualidade e melhores práticas de 

controle, tais como: dupla conferência de autuações, organização da atuação das 

equipes, ordens de serviço, gerente de fiscalização nos terminais e identificação dos 

motoristas; 

 

f) durante os procedimentos de campo, alguns dos veículos foram escolhidos e 

inspecionados de forma aleatória por essa Equipe de Auditoria. Nessas inspeções 

aleatórias foram examinados os itens, conforme metodologia da equipe de 

fiscalização da SPTrans, que foram anteriormente inspecionados e selecionados 

pelos fiscais da entidade. Não foi constatada qualquer inconsistência por esta Equipe 

de Auditoria. 
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Observou-se que a SPTrans registra as autuações no sistema, contudo, os fiscais apenas registram 

as inconsistências. Não é mantido o registro de todas as fiscalizações realizadas, ou seja, as 

constatações das fiscalizações que não geraram autuações.  

 

Somente as irregularidades que são autuadas ficam registradas em aplicativo, não há uma 

formalização da vistoria de todos os veículos inspecionados para registro dos carros com e sem 

irregularidades. 

 

Entende-se esse fato como uma fragilidade na comprovação dos procedimentos de controle. 

 

Na data de 08/11/2019, foi realizada uma segunda visita técnica de campo com o intuito de 

realizar teste de auditoria do tipo entrevista e verificar a ocorrência de motoristas que trabalham 

sem cadastro junto à SPTrans.  

 

A metodologia para realização desse exame foi escolher um terminal aleatório e efetuar 

entrevistas com motoristas das linhas que operam no local. A escolha dos motoristas também foi 

aleatória, com a finalidade de obter informações de maneira mais ampla possível.  

 

Nesse contexto, selecionou-se o Terminal-Vila Carrão, pertencente à Área 4-Leste, situado na 

Avenida Dezenove de Janeiro, 884 - Vila Formosa, São Paulo - SP, 03449-000.  

 

Motoristas das seguintes empresas foram interpelados e questionados a responder perguntas sobre 

o contrato de trabalho e questões diversas a respeito das condições de trabalho. 

 

a) Express Transportes Urbanos (CNPJ 18.843.495/0001-86); 

b) Allibus Transportes Ltda. (CNPJ 21.590.706/0001-20); 

c) Viação Metrópole Paulista (CNPJ 31.974.104/0001-20); 

d) Ambiental Transportes (CNPJ 08.405.256/0001-90). 

 

Ressalta-se que as perguntas foram realizadas de forma espontânea, sem a utilização de um roteiro 

específico. Tal forma de questionamento se deu em razão do tempo escasso para a realização dos 

questionamentos aos motoristas no intervalo entre chegada e partida do Terminal. 

 

As entrevistas realizadas tratam-se do emprego de técnica de amostragem para a obtenção de 

evidência de auditoria. O conteúdo da amostra é apresentada no Quadro 5 por meio da compilação 

de dados das respostas recebidas pelos motoristas do Terminal Vila Carrão. 
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Quadro 5 - Dados compilados da visita in loco no Terminal Vila Carrão 

Empresa 
Linh

a 
Horário Período de Trabalho Observações 

Express 4010 10:45 
Integral de 06:00 às 

15:00 
Fominha de 2h por fora; pgt atrasado de salário e VR 

Express 4014 10:50 Integral Fominha de 2h por fora; pgt atrasado de salário e VR 

Metrópole 4001 11:02 Integral 100% na Carteira e recebimento correto. 

Metrópole 4001 11:13 Integral 100% na Carteira e recebimento correto. 

Alibus 3763 11:05 Meio Período dono do veículo; contrata motorista outro meio período 

Alibus 3763 11:08 Meio Período Com fominha duas vezes por semana 

Alibus 3763 11:23 Integral 7h20m. Com fominha por fora até completar 9horas diárias 

Ambiental 2100 11:28 Integral 100% na Carteira e recebimento correto. 

Ambiental 2100 11:37 Integral 100% na Carteira e recebimento correto. 

 

Fonte: Visita e entrevistas realizadas no Terminal Vila Carrão 

 

No trabalho de campo, selecionou-se uma amostra não estatística de veículos para inspeção e as 

seguintes informações foram constatadas: 

 

a) não foi detectada qualquer situação de motoristas que se encontravam sem cadastro junto à 

SPTrans.  

 

b) anotou-se que os motoristas e fiscais das empresas Express e Allibus se queixavam de 

diversos problemas, tais como: atraso no pagamento de salários e vale refeição por 

períodos acima de três meses, bem como, pagamento de horas extras trabalhadas e não 

registradas em carteira de trabalho. Essas horas extras eram pagas por um esquema 

denominado pelos motoristas e fiscais locais de “fominha”. Segundo relatos das pessoas 

entrevistadas essas empresas obrigam os motoristas a assinarem a folha de ponto em um 

período pré-selecionado e o resto de horas excedentes de trabalho são pagas sem registro 

conforme esquema “fominha”. 

 

c) Entende-se que os problemas nas empresas Express e Allibus são maiores devido ao fato 

de que, anteriormente à assinatura do novo contrato de concessão, tais empresas 

trabalhavam junto à SPTrans na forma de cooperativa. Neste formato cada linha de ônibus 

possuía diferentes cooperados como responsável. A partir da nova licitação, não foi 

possível mais a participação de cooperativas, mas, tão somente, de empresas. Estas, no 

entanto, atuam internamente com regras antigas, contratando motoristas e realizando 

acordos próprios de pagamentos e demais itens relativos ao contrato de trabalho com base 

em formatos de quando atuavam como cooperativas. 
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5. CONSTATAÇÕES 
 

CONSTATAÇÃO 01 - Ausência de registro de todas as fiscalizações realizadas juntos às 

concessionárias de transporte coletivo público de passageiros da cidade de São Paulo – OS 

134/2019/CGM-AUDI. 

 

De forma geral, foi verificado que a SPTrans, na Área 3 (Unidade Leste), tem um planejamento e 

organização dos trabalhos de controle e fiscalização dos serviços de transporte público coletivo de 

passageiros.  

 

Não foram identificadas irregularidades nos procedimentos de fiscalização analisados e verificou-

se que os fiscais da empresa estavam exercendo suas funções nos terminais da Área 3 de forma 

regular e em consonância com o estabelecido no Regulamento de Sanções e Multas (RESAM) 

instituído pela Portaria SMT GAB nº 087/2018. 

 

Frisa-se que, nos novos contratos firmados em setembro de 2019, entre a SPTrans e as 

concessionárias dos serviços de transporte público, permitiu-se a participação somente de 

empresas, diferente das licitações anteriores, que aceitavam cooperativas no papel de contratada. 

Essa mudança facilitou os trabalhos da SPTrans, que hoje lida apenas com empresas ou 

concessionárias e não mais com diversos donos de veículos integrantes de cooperativas. 

 

Constatou-se, com base nas visitas in loco e entrevistas com funcionários das empresas de 

transporte público, e funcionários da SPTrans, que, com as novas contratações, menos problemas 

foram identificados nas inspeções e as autuações são direcionadas às empresas e não a um número 

variado de pessoas físicas, o que favorece na eficiência do trabalho dos fiscais em campo e dos 

processos de aplicação de penalidades. 

 

Ressalta-se que a SPTrans registra as autuações em sistema eletrônico, contudo, os fiscais apenas 

registram as inconsistências no serviço. Ou seja, não há registro de todas as fiscalizações 

realizadas, o que impede conhecer do número de fiscalizações que não apresentaram quaisquer 

inconformidades, bem como a frequência de fiscalização nas diversas concessionárias. 

 

Somente as irregularidades que são autuadas ficam registradas em aplicativo, não há uma 

formalização da vistoria de todos os veículos inspecionados para registro dos carros com e sem 

irregularidades. 

 

Entende-se que esse fato trata-se de fragilidade na comprovação dos procedimentos de controle. 

 

Salienta-se a relevância da formalização dos atos, que é importante requisito de validade dos atos 

administrativos, sendo que conforme citado pela doutrina: “A forma do ato administrativo é a 

materialização, é a exteriorização do ato. Em sentido estrito é o modo como se manifesta o ato 



 
Coordenadoria de Auditoria Geral 

Rua Líbero Badaró, 293, 23º andar – Edifício Conde Prates – CEP 01009-907 

 

21 

 

administrativo na realidade. Todo ato administrativo é, em princípio formal e a forma exigida 

pela lei quase sempre é a escrita, assim possibilita a prova de existência do ato”
2
. 

 

Com essa ausência de registros das vistorias realizadas pela SPTrans não há como comprovar 

todos os trabalhos efetuados e isso traz riscos de burla ao procedimento, como possível 

favorecimento de determinadas empresas e outras fraudes, ou impedimentos das atividades da 

regular fiscalização.  

 

A formalização dos atos administrativos é imprescindível para a prova de sua existência e tem a 

finalidade de mostrar que o Poder Público age com transparência, para que a população tenha o 

conhecimento de todas as suas atuações e decisões. 

 

Ao manter todas as evidências de ocorridos nos arquivos da SPTrans é possível preservar um 

histórico e rastrear eventos, cumprindo, desse modo, o dever de transparência e prestação de 

contas dos atos da Prefeitura. 

 

Outrossim, diminuem-se os riscos de favorecimento e/ou outras fraudes e criam-se mecanismos 

para que a fiscalização dos contratos seja feita de forma profissional e eficiente. 

 

Frisa-se que este apontamento encontra-se presente nos Relatórios Preliminares de Auditoria 

relacionados à Ordem de Serviço nº 134/2019/CGM-AUDI e à Ordem de Serviço nº 

140/2019/CGM-AUDI. 

 

 

CONSTATAÇÃO 01 - Ausência de registro de todas as fiscalizações realizadas juntos às 

concessionárias de transporte coletivo público de passageiros da cidade de São Paulo – OS 

140/2019/CGM-AUDI. 

 

Após a inspeção documental, foi verificado, na legislação pertinente a do RESAM, que a SPTrans 

possui uma legislação aplicável e em consonância com o determinado na cláusula 4.1.6 dos 

contratos firmados, permitindo, assim, fiscalizar o cumprimento e punir eventuais desvios de 

conduta com relação ao objeto dessa auditoria, qual seja: a utilização de motoristas não 

cadastrados para a condução de veículos.  

 

Depreende-se da análise e inspeção documental realizada por esta Equipe de Auditoria que a 

SPTrans, além de possuir um item no edital com relação ao cadastramento dos condutores de 

veículos que operam no sistema municipal de transporte urbano, possui, ainda, uma legislação que 

a permite efetuar fiscalizações com o intuito de verificar se o Item 4.1.6 dos contratos estão de 

fato sendo respeitados pelas empresas.  

                                              
2
 SILVA, NEURA MARIA DE FARIA, disponível em: 

https://www.conteudojuridico.com.br/consulta/Artigos/31668/requisitos-de-validade-dos-atos-administrativos. Acesso 

em: 28 de novembro de 2019. 

https://www.conteudojuridico.com.br/consulta/Artigos/31668/requisitos-de-validade-dos-atos-administrativos
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Concluiu-se que a SPTrans possui meios de fiscalizar e controlar o cadastramento de motoristas 

para a condução de veículos. 

 

Identificou-se que os procedimentos de fiscalização efetuados pela equipe da SPTrans estão em 

conformidade com padrões de qualidade e melhores práticas de controle, todavia, foi observado 

que a SPTrans não mantém registro de todas as verificações dos fiscais, ou seja, não há 

evidências também das fiscalizações que não geraram autuações.  

 

Entende-se tratar-se de fragilidade na comprovação dos procedimentos de controle, em razão da 

ausência de comprovação dos trabalhos efetuados, o que pode causar riscos de burla ao 

procedimento, como favorecimento de determinadas empresas ou impedimentos das atividades da 

regular fiscalização.  

 

A formalização dos atos administrativos é imprescindível para a prova de sua existência e tem a 

finalidade de mostrar que o Poder Público age com transparência, para que a população tenha o 

conhecimento de todas as suas atuações e decisões. 

 

Ao manter todas as evidências de ocorridos nos arquivos da SPTrans, é possível preservar um 

histórico e rastrear eventos, cumprindo, desse modo, o dever de transparência e prestação de 

contas dos atos da Prefeitura. 

 

Outrossim, diminuem-se os riscos de favorecimento e/ou outras fraudes e criam-se mecanismos 

para que a fiscalização dos contratos seja feita de forma profissional e eficiente. 

 

Frisa-se que este apontamento encontra-se presente nos Relatórios Preliminares de Auditoria 

relacionados à Ordem de Serviço nº 134/2019/CGM-AUDI e à Ordem de Serviço nº 

140/2019/CGM-AUDI. 

 

 

JUSTIFICATIVA DA UNIDADE 

 

Por meio do Processo Eletrônico SEI nº Processo 6067.2019/0018460-7, doc. SEI nº 027216318, 

datado de 18 de março de 2020, a SPTrans encaminhou a manifestação das unidades técnicas nos 

seguintes termos: 

 

Manifestação - Gerência Regional de Operações Leste (doc. SEI nº 27172090): 
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“Em atenção ao documento SEI nº 026827819 temos a informar que, o formulário Relatório 

Diário de Fiscalização - RDF é utilizado diariamente por todos os técnicos para registro das 

ações fiscalizatórias executadas em campo (serviço externo), sendo que após o término dos 

serviços deve ser enviado para o setor administrativo da gerência regional onde são tabulados os 

dados, os quais são enviados mensalmente para Superintendência de Operações. 

Referente à Solicitação de Serviços – SS, é elaborada no setor administrativo diante da 

necessidade de ação fiscalizatória para apuração de denúncia ou reclamação, enviada pelo 

Sistema eletrônico de Informações - SEI, Boletim de Atendimento ao usuário – 156, Mídias 

sociais (twitter, facebook, etc.) e outros, bem como para compor descrições de atividades a serem 

executadas em campo, como acompanhamento operacional, vistoria, análise operacional, 

fiscalização preventiva, ostensiva, periódica e orientações ao público ou operadores.” 

Em complemento a essa informação, a SPTrans anexou ao Processo supracitado os seguintes 

documentos: 

 Relatório Informativo de Relatório Diário de Fiscalização – RDF (doc. SEI nº 

027173114);  

 Modelo do Relatório Diário de Fiscalização e da Solicitação de Serviço (doc. SEI nº 

026828572); 

 Exemplos de Relatórios Diários de Fiscalização (doc. SEI nº 027173121); 

 Relatório Informativo de Solicitação de Serviços (doc. SEI nº 027173132); 

 Exemplos de Solicitações de Serviços (doc. SEI nº 027173138). 

Ademais, a Unidade encaminhou para conhecimento o Relatório de Serviços - SMT - 

Consolidado DO/SOP - Fevereiro/2020 (doc. SEI nº 027214029). Trata-se de uma prestação de 

contas elaborada mensalmente pela SPTrans e enviada para a Secretaria Municipal de 

Transportes (SMT).  

Esse relatório contém os principais eventos de fiscalização no período, o número de veículos 

fiscalizados e de boletins de irregularidades, comparação da quantidade programada versus 

realizada de veículos inspecionados, autuações emitidas, atividades de apoio técnico, ocorrências 

de interrupção viária, registro de ocorrências, veículos fiscalizados por tipo de transporte e por 

região, dentre outros. 

Os documentos encaminhados pela SPTrans encontram-se no Anexo I deste Relatório de 

Auditoria. 
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Salienta-se que idêntica Manifestação foi encaminhada em resposta à OS 140/2019/CGM-AUDI 

por meio do Processo Eletrônico SEI nº Processo 6067.2019/0019712-1, doc. SEI nº 027215994. 

PLANO DE PROVIDÊNCIA  

   

Não Informado. 

 

 

PRAZO DE IMPLEMENTAÇÃO 

 

Não Informado 

 

 

ANÁLISE DA EQUIPE DE AUDITORIA 

 

Após análise da manifestação da Unidade, a Equipe de Auditoria concluiu que, apesar de a 

SPTrans possuir meios de controle e registro das atividades fiscais através dos formulários: 

Relatório Diário de Fiscalização (RDF) e Solicitação de Serviços (SS), estes não são aplicados 

conforme as melhores práticas de controle interno que exigem o registro de informações de 

maneira completa e tempestiva. 

 

A Solicitação de Serviços (SS) é o documento para registrar, descrever e rastrear a ação 

fiscalizatória a ser realizada em atividade de campo. Essa é utilizada conforme programação do 

serviço ou necessidade gerada para apuração de denúncia ou reclamações, enviadas pelo Sistema 

Eletrônico de Informações (SEI), Boletim de Atendimento ao Usuário (156), mídia sociais e 

outros, bem como para compor descrições de atividades a serem executadas em campo, como 

acompanhamento operacional, vistoria, análise operacional, fiscalização preventiva, ostensiva, 

periódica e orientações ao público ou operadores.  

 

Portanto, o documento é anterior à fiscalização e serve para registrar a demanda de atividade em 

campo.  

 

Já o Relatório RDF é o registro diário das informações correspondentes às atividades em campo 

executadas, como veículos e equipamentos utilizados na ação fiscalizatória, autuados, suspensos, 

apreendidos e ocorrências anormais à rotina. 

 

No que tange ao RDF apresentado através do documento SEI nº 026828572 do Processo 

6067.2019/0018460-7, esta Equipe de Auditoria entende que esse documento possui os dados 

necessários e suficientes para o acompanhamento e registro de todas as fiscalizações realizadas 

junto às concessionárias de serviços de transporte público em São Paulo, tais como: responsáveis 

pela fiscalização; hora da fiscalização; placa do veículo; local de abordagem, entre outros itens.  

 

Todavia, ao realizar o acompanhamento in loco da fiscalização dos trabalhos dos técnicos da 

SPTrans, esta Equipe de Auditoria não observou a anotação dos dados necessários no momento 
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das vistorias para posterior registro no RDF, não comprovando, dessa forma, o uso de tal 

formulário nas fiscalizações.  

 

Em resposta ao questionamento sobre esse aspecto, realizado em reunião junto à Unidade após 

envio do Relatório Preliminar de Auditoria, os responsáveis técnicos acrescentaram que o RDF é 

preenchido no final do dia. Ou seja, o técnico responsável pelo trabalho em campo do dia anota os 

dados das vistorias executadas no período e no final do dia os transcreve para o RDF, documento 

em papel.  

 

O fato de o formulário ser preenchido posteriormente à ocorrência das vistorias implica uma 

fragilidade no controle das atividades de fiscalização realizadas. Verifica-se, aqui, que o controle 

posterior, que tem por objetivo a revisão de atos já praticados, para corrigi-los, desfazê-los ou, 

somente, confirmá-los, não é o mais adequado para a situação, pois as informações geradas a 

posteriori podem não conter os dados observados ao longo do dia de forma completa. 

 

A formalização dos atos administrativos deve ser feita de maneira a atender o interesse público e é 

imprescindível para a prova de sua existência e tem a finalidade de mostrar que o Poder Público 

age com transparência, para que a população tenha o conhecimento de todas as suas atuações e 

decisões. 

 

Ressalta-se, então, a necessidade de que esse registro seja feito concomitante ao exercício da 

atividade de fiscalização. São muitos os dados manipulados no momento da vistoria, o que 

dificulta a sua anotação posterior sem que existam erros quando do preenchimento do Relatório 

Diário de Fiscalização.  

 

A Unidade não se manifestou com relação ao registro de todas as verificações dos fiscais, 

inclusive àquelas não geraram autuações. Neste sentido, mantém se o entendimento de que todos 

os dados das ações fiscalizatórias devem ser registrados, preferencialmente em formato eletrônico. 

 

Por fim, faz-se necessária a informatização dos registros de fiscalizações, por exemplo, com o uso 

do aplicativo e-BI (Boletim de Irregularidade Eletrônico) já implantado e utilizado para registro 

das irregularidades verificadas no momento das inspeções. 

 

Dessa forma, o RDF poderia ser gerado diretamente pelo sistema já que este teria todos os dados 

necessários para a emissão do relatório, com o intuito de gerar economia, eficiência e 

transparência para os procedimentos da SPTrans. 

 

Além disso, poderia ser realizado o confronto do Relatório Diário de Fiscalização com a 

respectiva Solicitação de Serviço, se houver, objetivando-se o aprimoramento da transparência das 

respostas da SPTrans dadas às demandas. 

 

RECOMENDAÇÃO 01: Recomenda-se que a SPTrans instrua os seus fiscais a realizar o 

preenchimento dos Relatórios Diários de Fiscalização de forma concomitante ao exercício de suas 

atividades em campo. 
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RECOMENDAÇÃO 02: Recomenda-se que a SPTrans estude a possibilidade de inserir no 

aplicativo utilizado nas fiscalizações em campo não somente os dados dos veículos que de fato 

foram autuados como, também, aqueles que apenas foram inspecionados e tiveram seu uso 

liberado sem nenhuma restrição.  
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6. ANEXO I – DOCUMENTOS ENCAMINHADOS PELA 

SPTRANS  
 
Os documentos a seguir foram encaminhados através do Processo Eletrônico SEI nº 

6067.2019/0018460-7 (OS 134/2019/CGM-AUDI), sendo que documentos idênticos foram 

instruídos no Processo Eletrônico SEI nº 6067.2019/0019712-1 referente à Ordem de Serviço nº 

140/2019/CGM-AUDI. 

 

Os documentos são parte integrante da Manifestação da Unidade (Doc. nº 27172090) ao Relatório 

Preliminar de Auditoria. 
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6.1 Relatório Informativo de Relatório Diário de Fiscalização – RDF (doc. SEI nº 

027173114). 
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6.2 Modelo do Relatório Diário de Fiscalização e da Solicitação de Serviço (doc. SEI nº 

026828572). 
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6.3 Exemplos de Relatórios Diários de Fiscalização (doc. SEI nº 027173121). 
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6.4 Relatório Informativo de Solicitação de Serviços (doc. SEI nº 027173132). 
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6.5 Exemplos de Solicitação de Serviço (doc. SEI nº 027173138). 
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6.6 Relatório de Serviços - SMT - Consolidado DO/SOP - Fevereiro/2020 (doc. SEI nº 

027214029). 
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7. ANEXO II – PLANO DE AÇÃO 
 

  

FICHA DE RECOMENDAÇÃO 

Nº Processo SEI* 

6067.2019/0018460-7 (OS 134/2019) 

6067.2019/0019712-1 (OS 140/2019) 

Unidade Auditada* SP Trans 

OS/ Nº recomendação* 134/2019 - 140/2019 - Recomendação 001 de 002 

Texto* 

Recomenda-se que a SPTrans instrua os seus fiscais a realizar o preenchimento dos 

Relatórios Diários de Fiscalização de forma concomitante ao exercício de suas 

atividades em campo. 

Categoria* Aperfeiçoamento da Gestão de Riscos 

Fundamentos* 

Não há registro concomitante das fiscalizações de campo realizadas pela SPTrans. 

M
a

n
if

es
ta

çã
o

 d
a

 U
n

id
a

d
e
*

*
 

Tipo ** Concordância com recomendação. 

Ação** 

Está em fase final de elaboração Norma e Procedimentos específica e formulário padrão 

para o registro das atividades realizadas pelas equipes operacionais relativas às ações de 

fiscalização. Paralelamente ao desenvolvimento da referida Norma, toda a equipe foi 

instruída a realizar o preenchimento dos Relatórios Diários de Fiscalização de forma 

concomitante ao exercício de suas atividades em campo, conforme Memorando 

DO/SOP 043/2020 - SEI 5010.2020/0006116-3. 

Responsável ** SPTRANS - SUPERINTENDENTE DE OPERAÇÕES - DO/SOP 

Prazo *** 

Minuta Norma elaborada, em fase de revisão. Divulgação/Implementação prevista para 

Agosto/Setembro 2020. 

Evidências**** 

1) Norma e Procedimentos específica e formulário padrão para o registro das atividades 

realizadas pelas equipes operacionais relativas às ações de fiscalização devidamente 

divulgados e implementados. 

2) Memorando DO/SOP 043/2020 - SEI 5010.2020/0006116-3. 

 
  

 

* Campos da equipe de Auditoria 

 

** Campos exclusivo da Unidade Auditada 

 

*** Campos da Unidade Auditada, sujeitos a avaliação da Auditoria 

Prazo a partir do qual a ação estará sujeita ao monitoramento para comprovação da 

implementação da ação 

 

**** Campos da equipe de Auditoria  após manifestação da Unidade 

Elementos que indicam a implementação da ação 
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FICHA DE RECOMENDAÇÃO 

Nº Processo SEI* 

6067.2019/0018460-7 (OS 134/2019) 

6067.2019/0019712-1 (OS 140/2019) 

Unidade Auditada* SP Trans 

OS/ Nº recomendação* 134/2019 - 140/2019 - Recomendação 002 de 002 

Texto* 

Recomenda-se que a SPTrans estude a possibilidade de inserir no aplicativo utilizado 

nas fiscalizações em campo não somente os dados dos veículos que de fato foram 

autuados como, também, aqueles que apenas foram inspecionados e tiveram seu uso 

liberado sem nenhuma restrição.  

Categoria* Aperfeiçoamento da Gestão de Riscos 

Fundamentos* 

A SPTrans, durante vistoria em terminais de ônibus, registra em sistema apenas as 

autuações que geraram registro de inconformidades. Não há atualmente como saber 

quantas vistorias foram realizadas e o resultado destas, quando não houver qualquer 

autuação relacionada à irregularidade. 

M
a

n
if

es
ta

çã
o

 d
a

 U
n

id
a

d
e
*

*
 

Tipo ** Concordância com recomendação. 

Ação** 

Foi solicitado à Superintendência de Tecnologia da Informação o desenvolvimento de 

um aplicativo específico para utilização do Relatório Diário de Fiscalização de forma 

digital, como já ocorre com os e-Bis, e-ATIs, conforme Memorando DO/SOP 044/2020 

- SEI 5010.2020/0006119-8. 

Responsável ** 
SPTRANS - SUPERINTENDENTE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - 

DG/STI 

Prazo *** 
Depende da Área de Tecnologia. 

Evidências**** 1) Registro dos dados de todos os veículos inspecionados via aplicativo. 

 
  

 

* Campos da equipe de Auditoria 

 

** Campos exclusivo da Unidade Auditada 

 

*** Campos da Unidade Auditada, sujeitos a avaliação da Auditoria 

Prazo a partir do qual a ação estará sujeita ao monitoramento para comprovação da 

implementação da ação 

 

**** Campos da equipe de Auditoria  após manifestação da Unidade 

Elementos que indicam a implementação da ação 

 


