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funcionamento do Comitê Gestor de Acompanhamento - Comfrota

A Coalizão Respirar, denominação sob a qual se reúnem mais de 20 organizações da

sociedade civil que atuam em prol da melhoria da qualidade do ar em cidades brasileiras, motivadas

pela crescente retomada das atividades cotidianas a partir do avanço da vacinação e em vista da

importância do transporte público para a mobilidade das pessoas na cidade e do impacto dos ônibus

movidos à diesel para a deterioração da qualidade do ar e, consequentemente, da qualidade de vida

das pessoas que vivem em São Paulo, vem apresentar suas preocupações em relação ao Programa

de Substituição da Frota de Ônibus por Alternativas Mais Limpas e de seu respectivo Comitê

de acompanhamento, o Comfrota.



1. O programa de substituição da frota da Política Municipal de Mudança do Clima

O art. 50 da Lei n° 14.933 de 2009, alterada em 2018 a partir da atuação das organizações da

sociedade civil para viabilizar instrumentos efetivos para a redução de emissões de gases de efeito

estufa e poluentes atmosféricos locais pela frota municipal, estabeleceu a obrigação da Prefeitura de

São Paulo e das empresas responsáveis pelo transporte coletivo por ônibus e de coleta de lixo de

promover a redução progressiva das emissões de dióxido de carbono (CO2) de origem fóssil, e de

poluentes emitidos pelas frotas, por meio da utilização gradual de combustíveis e tecnologias mais

limpas e sustentáveis.

Na prática, cada operadora de transporte público deveria apresentar um plano para a

substituição de sua frota visando atingir as metas intermediárias e finais estabelecidas em lei e no

regulamento, e que constaram em cláusula no contrato de concessão.

O processo de substituição previsto utilizou como referência a mesma metodologia já

utilizada em São Paulo para a renovação de sua frota, que consiste na fixação da vida útil dos

ônibus. A partir da vigência da lei, os novos ônibus deveriam garantir o cumprimento das metas de

redução de emissões, que são fixas e inadiáveis, segundo letra da lei, a seguinte ordem de grandeza

em relação às emissões totais da frota no ano de 2016:

ao final de 10 anos (janeiro/2028) ao final de 20 anos (janeiro/2038)
90% de material particulado (MP) 95% de material particulado (MP)
80% de óxidos de nitrogênio (NOx) 95% de óxidos de nitrogênio (NOx)
50% de dióxido de carbono (CO2) 100% de dióxido de carbono (CO2)
Tabela 1 – Metas de redução de emissões da PMMC (art. 50 da Lei n° 14.933/2009, alterada pelo Lei n°
16.802/2018)

A lei da PMMC também criou o COMFROTA com a função de acompanhar a

implementação do programa em cada uma das concessionárias e auxiliar na escolha das alternativas

de combustíveis e tecnologia. O colegiado também garante os direitos à participação popular e à

gestão democrática da cidade a partir das cadeiras destinadas à sociedade civil. A PMMC também



previu documentos técnicos – instrumentos básicos para viabilizar ao COMFROTA cumprir suas

funções –, que deveriam ser produzidos pelas concessionárias e que foram incluídos nas cláusulas

do contrato de concessão, conforme art. 50, § 6º, inciso V da PMMC, art. 2°, inciso IV do Decreto

n° 58.323/2018 e cláusula 3.40 do Contrato de Concessão:

documento técnico conteúdo periodicidade

plano de substituição
da frota

devem apresentar com clareza a identificação e
caracterização dos lotes substituídos e substitutos, os
cronogramas físico-financeiros, os eventuais custos
incrementais de investimento inicial, operacionais e uma
projeção dos benefícios ambientais.

anual a partir da assinatura dos
contratos de concessão (set/2019)

relatório anual de
emissões

detalhando as quantidades de quilômetros rodados por
cada veículo do sistema, consumos de combustíveis,
total anual de emissões de cada poluente e gases de
efeito estufa, bem como as medidas de controle já
existentes e a serem implantadas para reduzir consumo
de combustível e emissões.

anual até 31 de março de cada ano
de exercício a partir da assinatura
dos contratos de concessão
(set/2019)

Tabela 2 – Documentos técnicos que devem ser produzidos pelas concessionárias e entregues ao Comfrota
(art. 50, § 6º, inciso V da PMMC, art. 2°, inciso IV do Decreto n° 58.323/2018 e cláusula 3.40 do Contrato de
Concessão)

Diante desta contextualização, passamos a tratar dos pontos e questionamentos que

traduzem as preocupações das organizações que integram a Coalizão Respirar e que demandam um

posicionamento dos gestores à frente do programa na Prefeitura Municipal.

2. Planos de substituição de frotas das concessionárias e Programa de Metas
2021-2024 da Prefeitura

O compromisso firmado na Meta 50 do Programa de Metas 2021-2024 , de aquisição de1

2.600 ônibus elétricos até 2024, número que representa aproximadamente 20% da frota, e que foi

1 Programa de Metas 2021-2024 da Prefeitura Municipal de São Paulo. Disponível em:
<https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/governo/SEPEP/arquivos/pdm-versao-final-participativa.
pdf>. Acesso em: 21 set 2021.

https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/governo/SEPEP/arquivos/pdm-versao-final-participativa.pdf
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/governo/SEPEP/arquivos/pdm-versao-final-participativa.pdf


reafirmado pelo Secretário Executivo de Mudanças Climáticas em recente entrevista , traz números2

distintos daqueles apresentados pelas concessionárias em seus Planos de Substituição da Frota.

Nos planos individuais submetidos pelas concessionárias em 2020 à SPTrans, que

apresentou seus resultados consolidados somente em outubro de 2020 ao Comfrota, havia a

indicação de que estariam rodando 2.620 ônibus elétricos em 2021.

Contudo, em setembro de 2021 o número de ônibus elétricos da frota municipal continua

sendo de apenas 219 veículos, sendo 201 trólebus já antigos (média de nove anos), e apenas 18

veículos a bateria .3

Vale destacar ainda a recente alteração das regras dos contratos com as empresas de ônibus

realizada pela SETRAM, publicada no dia 14 de outubro no diário oficial. Dentre as alterações,

foram modificados os cronogramas de substituição dos ônibus. Operação feita sem qualquer

comunicação ou diálogo prévio junto ao Comfrota, contrariando o próprio objetivo da lei ao criar o

comitê.

3. Introdução de novos veículos a diesel na frota durante o período da pandemia sem
observar os planos de substituição das concessionárias

Foi constatado também que, entre 2020 e 2021, ingressaram pelo menos 1.706 novos ônibus

na frota municipal, sendo que 942 são veículos fabricados no próprio ano ou no ano anterior, ou

seja, veículos zero quilômetro . Todos a diesel.4

4 Idem.

3 Conforme reportagem do Jornal SP 2. Disponível em:
<https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/videos-sp2/edicao/2021/09/26/videos-sp2-de-sabado-25-de-setembro.ghtml#vid
eo-9892959-id>

2 Entrevista à Jovem Pan TV Jovem Pan em 17/09/2021. Disponível em: <https://youtu.be/S9bzinrUUzk>. Acesso em:
21 set 2021.

https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/videos-sp2/edicao/2021/09/26/videos-sp2-de-sabado-25-de-setembro.ghtml#video-9892959-id
https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/videos-sp2/edicao/2021/09/26/videos-sp2-de-sabado-25-de-setembro.ghtml#video-9892959-id
https://youtu.be/S9bzinrUUzk


Esta renovação não observou o planejamento elaborado pelas próprias operadoras de

transporte público em seus planos de substituição da frota. Revelando falhas já no início do

Programa.

4. Problemas no funcionamento do Comfrota e na garantia da participação

Conforme já destacado, o Comfrota é o colegiado responsável por garantir que este

complexo processo de substituição da frota de ônibus de São Paulo garanta a redução de emissões

definida em lei.

No entanto, desde quando foi instalado o órgão sofre pela segunda vez com paralisações

injustificadas. A primeira de setembro de 2019 a agosto de 2021 e a atual, já que o Comitê

encontra-se sem reuniões desde 13 de abril de 2021, sob a justificativa da troca de

secretaria-executiva (SVMA por Seclima).

Além disso, o acesso aos documentos técnicos, instrumentos básicos para a acompanhar o

cumprimento da lei, não são públicos e sequer são disponibilizados aos membros do Comitê na

forma preconizada na Lei.

O primeiro conjunto de documentos, referente aos planos individuais de substituição da frota

das operadoras de ônibus, entregues em fevereiro e março de 2020 à SPTrans, somente chegaram ao

conhecimento dos demais membros em outubro de 2020. E mesmo assim consolidado, em forma de

apresentação, e sem o detalhamento do planejamento de cada operadora, conforme prevê a lei.

O acesso ao plano de substituição da frota é a única forma de o Comfrota cumprir com suas

competências legais de "acompanhar permanentemente a evolução anual da melhoria ambiental das

frotas individuais de cada operadora e da frota total do sistema municipal" (§ 6º, inciso V, do art.

50 da Lei 14.903/2009), redação que também consta no decreto que o regulamenta (art. 2°, inciso

IV do Decreto n°. 58.323 de 2018).



Da mesma forma, não foi franqueado o acesso ao segundo conjunto de documentos básicos:

os relatórios anuais de emissões. Entregues pelas concessionárias no prazo legal (março de 2021) e

restrito aos técnicos da SPTrans até o presente momento.

Outro ponto crítico para a vitalidade e garantia da participação democrática do colegiado

ocorre com o processo de escolha de seus membros. O vácuo legal sobre sua composição, levou a

uma situação na qual os gestores têm absoluta discricionariedade sobre o número de assentos e

escolha de instituições que integram o Comitê.

Como resultado, os membros da Coalizão atualmente não conseguem obter sequer uma

avaliação objetiva e fundamentada da Seclima, atual responsável por secretariar o Comfrota, sobre

seu pedido formal de substituição de organizações para a cadeira destinada a estas.

Ao mesmo tempo, a mesma secretaria operou a alteração da composição via decreto

(Decreto n°. 60.440/2021) incluindo organizações que nunca atuaram no tema e que, por essa razão,

declinaram à indicação e sugeriram às organizações que integram a Coalizão Respirar.

Em vista de todo o relatado, solicitamos os seguintes esclarecimentos:

1. Tendo em vista o descompasso entre o que foi previsto nos planos de frota das

concessionárias (2.620 ônibus até 2021) e que não foi realizado, e o previsto no Programa de Metas

(2.600 ônibus até 2024), como será garantido o atingimento das metas decenal e vintenal da PMMC,

especialmente para a redução de emissão de CO2, cuja redução até janeiro de 2028 deverá ser de

50%, implicando na substituição de pelo menos 50% dos 13.948 da frota atual? Haverá uma revisão

dos planos de frota individuais em vista deste cenário?

2. Ainda em relação ao descompasso acima mencionado, qual será o impacto do rearranjo do

cronograma de substituição dos veículos para o processo de reorganização da frota prevista no novo

modelo de concessão?



3. Por qual razão os ônibus novos que ingressaram na frota entre 2019-2021 foram todos a

diesel e não elétricos como previa o plano de substituição da frota elaborado pelas operadoras de

transporte público à SPTrans?

4. Quando a SPTrans franqueará acesso aos documentos relacionados na PMMC e que são

instrumentos básicos para o Comfrota cumprir com suas funções?

5. A Seclima responderá, de forma fundamentada, as razões que a levaram a não atender a

solicitação das organizações que integram a Coalizão Respirar - Instituto Saúde e Sustentabilidade

e/ou Instituto Brasileira de Defesa do Consumidor - para compor o Comfrota em substituição ao

Greenpeace?

6. Tendo em vista as alterações contratuais realizadas por meio de aditamento de contratos,

cujos extratos foram publicados no Diário Oficial do Município de São Paulo do dia 14 de outubro,

como serão atendidas as metas de redução de emissões com a suspensão da entrada de novos

veículos não poluentes prevista para 2021 sem impactar os custos de operação do sistema uma vez

que novos veículos a diesel foram introduzidos ao longo de 2021 e 2022?

5. Finalmente, qual a previsão de retomada das reuniões do Comfrota, suspensas desde 13 de

abril de 2021 e que já resultaram no comprometimento dos trabalhos do órgão colegiado neste ano?

Atenciosamente,


