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FÓRUM NACIONAL
FRENTE NACIONAL DE PREFEITOS QUER APOIO DO FÓRUM DE SECRETÁRIOS
PARA ELABORAR DOCUMENTO POLÍTICO SOBRE TARIFAS

O Fórum Nacional de
Secretários e Dirigentes
Públicos de Transporte Urbano
e Trânsito foi convidado a
participar nos dias 19 e 20 de
maio de 2014, no Novotel
Jaraguá, no centro da cidade de
São Paulo, da 65ª Reunião
Geral da Frente Nacional de
Prefeitos (FNP), ocasião em
que essa organização
comemorará 25 anos de
atividades.

A pedido do presidente da Frente
Nacional de Prefeitos, o prefeito
de Porto Alegre, José Fortunati, e
do vice-presidente, o prefeito de
São Paulo, Fernando Haddad, o
convite foi transmitido pelo
secretário executivo da entidade,
Gilberto Perre, que participou de
uma das sessões da 83ª
Reunião do Fórum Nacional, realizada nos dias 27 e 28
de março de 2014, em Curitiba.

Perre informou que a manhã do primeiro dia da 65ª
Reunião da FNP será dedicada exclusivamente ao
debate do tema da mobilidade urbana, com três
assuntos. Um deles será o ato de comemoração dos
dez anos do Bilhete Único em São Paulo. Haverá
ainda duas mesas de debates. Uma delas, a respeito
da implantação de faixas exclusivas para ônibus, que
garantem melhor desempenho dessa modalidade de
transporte.

A outra mesa focalizará o tema do financiamento das
tarifas, sobretudo, com a discussão de modelos de
custeio do transporte público urbano com
financiamento combinado entre receitas tarifárias,
subsídio público e outras receitas. Para essa sessão
serão levados os resultados do painel que a própria
Frente Nacional de Prefeitos programou para debate
no Fórum Urbano Mundial, em de Medellín, Colômbia
de 7 a 11 de abril de 2014.

DOCUMENTO – O secretário executivo assinalou
que a FNP conta com o apoio do Fórum Nacional e
da ANTP para que na reunião de São Paulo seja
produzido, discutido e aprovado um documento
político dos prefeitos a respeito do financiamento das
tarifas do transporte público. Como se sabe, diversos
municípios não concederam ou recuaram quanto aos
reajustes tarifários em 2013, em razão das

CAMINHO PARA SOLUÇÕES

O presidente da Associação Brasileira de
Transportes Públicos (ANTP), Ailton Brasiliense
Pires, destacou na abertura da 83ª Reunião do
Fórum Nacional que, em quase duas décadas e
meia de atividades, o Fórum Nacional de
Secretários e a Frente Nacional de Prefeitos se
consolidaram como espaço de união para o
debate e encaminhamento solidário de soluções
para questões que afetam diretamente aos
municípios, como recomendou ainda nos anos
1980 o deputado paranaense Afonso Camargo.
Como exemplo, ele recordou que o Código de
Trânsito Brasileiro, de 1997, e a Lei de Mobilidade
Urbana, de 2012, nasceram como ideias na
ANTP e acabaram aprovadas porque o setor
entendeu que o melhor jeito para elas
prosperassem era negociar, num esforço que
envolveu a firme participação do Fórum de
Secretários e a Frente Nacional de Prefeitos.

manifestações nas ruas, e há a tendência de que em
2014, por ser um ano eleitoral, muitos prefeitos
sejam compelidos a continuar negando o reajuste.
A questão que tem sido colocada é como garantir o
equilíbrio econômico dos contratos transportes sem
onerar ainda mais os usuários ou pressionar
demasiado o orçamento municipal.

Ônibus articulado em Porto Alegre [Foto: Cristine Rochol/Arquivo PMPA]
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FÓRUM NACIONAL
DESTACADA A RELEVÂNCIA DA
REUNIÃO DO FÓRUM EM CURITIBA

O presidente da URBS Curitiba, Roberto
Gregório da Silva Júnior, representou o prefeito
da capital paranaense, Gustavo Fruet, na
cerimônia de instalação dos trabalhos da 83ª
Reunião do Fórum Nacional de Secretários e
Dirigentes Públicos de Transporte Urbano e
Trânsito. Ele destacou a relevância de o
município receber o encontro e também
convidou para que fizesse parte da mesa de
abertura o presidente do Instituto de Engenharia
do Paraná, Cássio José Ribas Macedo, a quem
saudou e agradeceu por ter cedido instalações
da sede da entidade para o evento.

CERIMÔNIA – Coordenada pelo presidente do
Fórum Nacional e presidente da Empresa de
Desenvolvimento Urbanos e Social (URBES),
de Sorocaba, Renato Gianolla, a cerimônia de
abertura teve também a participação de Sérgio
Póvoa Pires, presidente do Instituto de
Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba
(IPPUC); da secretária municipal de Trânsito de
Curitiba, Luiza Simonelli, e dos vereadores
Felipe Braga Côrtes e Professora Josete. A
ANTP esteve representada por seu presidente,
Ailton Brasiliense Pires, e pelo superintendente,
Luiz Carlos Mantovani Néspoli.

PARTICIPAÇÃO – Os trabalhos e debates da
83ª Reunião contaram coma participação de
secretários, dirigentes, técnicos e especialistas,
representando municípios de diferentes
regiões do País.

EMPRESAS – A exposição de produtos e
serviços reuniu estandes da Digicon, Mercedes-
Benz, Novakoasin, Associação Nacional das
Empresas de Transportes Urbanos (NTU) e
Warm. Nas sessões expositivas, houve
apresentações técnicas da Volvo e da
Mercedes-Benz. A direção do Fórum Nacional
agradeceu o apoio e a participação dessas
organizações.

Solenidade de abertura da 83ª Reunião do Fórum Nacional
[Foto: arquivo do Instituto de Engenharia do Paraná]

FOCO NA MULTIMODALIDADE DO
TRANSPORTE EM CURITIBA

Na 83ª Reunião do Fórum Nacional, o presidente da URBS
Curitiba, Roberto Gregório, mencionou projetos em andamento
na cidade,  referentes ao corredor Inter 2 (sistema de BRT, 38
km, 13 estações, 106 mil passageiros/dia útil), Terceiro Anel
Viário, (61,3 km, com 140 estações para ônibus articulados, 22
bairros, 77 mil passageiros/dia útil), Ligeirão, Contorno Sul
(artéria viária de cargas), a adoção do ônibus Hibribus – um
híbrido elétrico e biodiesel –, para economia de combustível e
redução de poluição.

O Plano de Calçadas prevê implantação de 115 km de
calçadas e a revitalização de outros 19 km, preconizando
ainda a criação de vias calmas, com prioridade para
pedestres e ciclistas; passeios de chuva, para retenção da
água das pluviais; revisão da legislação, ‘calçadas da
memória’, para valorizar aspectos históricos da cidade
e novas faixas de pedestres. O Plano Cicloviário define
300 km adicionais de vias cicláveis: 90 km de ciclo-rotas,
80 km de vias calmas, 130 km de vias cicláveis,
considerando ciclovias, ciclofaixas e passeios
compartilhados entre pedestres e ciclistas.

Gregório falou da Rede Integrada de Transporte (RIT), que
cobre 13 dos 29 municípios da Região Metropolitana de
Curitiba, com gerenciamento da URBS para os sistemas
urbano da capital e intermunicipal, este, por meio de
convênio com o governo estadual, totalizando 2,225 milhões
de passageiros, frota operante e reserva com
2.275 veículos, com 355 linhas, das quais 250 urbanas
e 105 metropolitanas integradas.

O presidente da URBS mostrou os desafios para a integração
no País. No plano institucional, a ausência de um marco
regulatório para o transporte público, e os temas da
governança, planejamento e a participação social. Quanto à
infraestrutura, destacou a fiscalização, bilhetagem,
monitoramento, implantação de canaletas, terminais,
estações, pontos e serviços adicionais. A respeito do
financiamento, mencionou novos paradigmas nesse campo,
como a introdução dos subsídios e a busca de fontes de
recursos. Ele acredita que um fator chave para as mudanças
seja que a administração pública se organize com
competência institucionalizada, estruturada e profissionalizada,
para regular, planejar e fiscalizar o transporte coletivo.

Após a exposição de Gregório, foram apresentados resultados
de uma pesquisa desenvolvida pela URBS/Prefeitura de
Curitiba, Embarq/Associação Latino-Americana de BRT
(SiBRT) e Universidade Federal do Paraná sobre o transporte
na capital paranaense, com 1.341 entrevistas embarcadas.

METRÔ – O secretário de Planejamento e Administração de
Curitiba, Fábio Dória Scatolin, falou sobre o futuro metrô da
cidade, cuja primeira linha terá 22,4 km; o trecho inicial, que
correrá sob o que é atualmente a linha norte-sul do sistema de
ônibus, terá 17,6 km, dos quais 15,5 km subterrâneos e
2,1 km em via elevada capacidade. O sistema transportará
600 mil passageiros por dia útil, está orçado em R$ 4,4 bilhões
e será constituído no modelo de Parceria Público-Privada com
concessão de até 35 anos, devendo ser utilizado método
construtivo com tuneladoras tipo ‘shield’, subterrâneas.
 A atual via expressa será transformado em um bulevar linear.
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Na 40ª Reunião do Conselho Nacional das
Cidades, realizada de 24 a 26 de março de
2014,em Brasília, após seis meses de exame
na área jurídica do Ministério das Cidades, foi
aprovada com mínimas mudanças em relação
a um texto anterior a resolução que institui o
Pacto Nacional de Mobilidade Urbana. A
resolução anterior havia sido aprovado em 2 de
outubro de 2013, na sessão final da 38ª
Reunião do Conselho Nacional das Cidades,
As informações foram transmitidas ao Fórum
Nacional pelo responsável pelo Escritório da
ANTP em Brasília, Nazareno Affonso.

A nova resolução recomenda à Presidência da
República a adoção das propostas elaboradas
pelo Comitê Técnico de Trânsito, Transporte e
Mobilidade Urbana, do próprio Conselho, para a
implantação do Pacto Nacional de Mobilidade
Urbana, e recomenda também a criação o
Grupo de Trabalho do Pacto de Mobilidade
Urbana. Nesta recente reunião do Conselho
Nacional das Cidades, foi expresso o
compromisso governamental de publicar
rapidamente a nova resolução.

Nazareno informou também que o Comitê
Técnico de Trânsito, Transporte e Mobilidade
Urbana do Conselho das Cidades criou um
grupo de trabalho para estudar o Pacto
Nacional de Mobilidade Urbana, identificar quais
são as responsabilidades do governo federal,
dos Estados e dos Municípios, e verificar como
devem ser feitos os encaminhamentos
concernentes a cada uma dessas três
esferas administrativas. A criação desse
grupo de foi consolidada por meio de outra
resolução específica, também aprovada na
plenária final da 40ª Reunião do Conselho
Nacional das Cidades, em 26 de março.

REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA – Em sua
primeira participação como presidente do
Conselho Nacional das Cidades, o recém-
empossado ministro das Cidades, Gilberto
Occhi, informou que convocará uma reunião
extraordinária do Conselho Nacional das
Cidades para antes da reunião ordinária, a
41ª Reunião, prevista para os dias 24, 25 e
26 de julho de 2014; nessa reunião ordinária
terá início a gestão do Conselho eleita em
novembro de 2013, durante a 5ª Conferência
Nacional das Cidades para um mantado até
2016. Segundo o ministro, a reunião
extraordinária servirá para que se faça um
balanço da atual gestão do Conselho, que
está terminando.  Os conselheiros
enfatizaram ao ministro que há resoluções
ainda pendentes, as quais precisam ser
encaminhadas para publicação de modo que
possam vigorar plenamente.

O secretário nacional de Mobilidade Urbana, Julio Eduardo
Santos, informou durante a 83ª Reunião do Fórum Nacional que
o Comitê de Articulação Federativa (CAF), por meio de
resolução da Secretaria de Relações Institucionais da
Presidência da República, criou um Grupo de Trabalho
Interfederativo, com o objetivo de recomendar um conjunto de
medidas referentes ao Pacto pela Mobilidade Urbana proposto
pela presidente Dilma Rousseff após as manifestações de julho
de 2013. As bases desse Pacto foram elaboradas pelo Comitê
Técnico de Trânsito, Transporte e Mobilidade Urbana do
Conselho Nacional das Cidades e consolidados em uma
resolução desse órgão, aprovada em 26 de março de 2014.

O grupo deverá levar em conta “as diferentes atribuições legais
das três esferas de governo, com clara identificação do papel de
cada uma nesse esforço para construir o Pacto pela Mobilidade
Urbana por parte dos entes da Federação”. Com coordenação
do Ministério das Cidades, o grupo será composto também por
representantes dos ministérios da Fazenda, Planejamento,
Orçamento e Gestão, Secretaria de Relações Institucionais da
Presidência da República, Instituto de Pesquisa Econômica
Aplicada (IPEA), por cinco representantes dos Estados, sendo
um de cada macrorregião do País e cinco representantes dos
municípios, sendo um indicado pela Associação Brasileira de
Municípios, um pela Confederação Nacional de Municípios e
três pela Frente Nacional de Prefeitos.

Publicada no Diário Oficial da União (DOU) em 27 de março de
2014, a resolução mostra que o Grupo de Trabalho
Interfederativo contará entre seus membros com secretários e
dirigentes que atuam no Fórum Nacional, indicados para esses
postos pela Frente Nacional de Prefeitos; são eles o vice-
presidente do Fórum Nacional, Vanderlei Capellari (EPTC/Porto
Alegre), Ana Odila da (Secretaria Municipal de Transportes de
São Paulo/SP) e Roberto Gregório (URBS/Curitiba). Entre os
membros convidados por integrarem o Conselho Nacional das
Cidades está Nazareno Affonso (ANTP).

O Grupo de Trabalho terá prazo de oito meses, contados a partir
de sua instauração, para apresentar ao Comitê de Articulação
Federativa um relatório com medidas de curto, médio e longo
prazo. Em termos práticos, isso significa que o relatório ficará
para depois das eleições e coincidirá com o final dos atuais
mandatos nas esferas federal e estadual.

RECURSOS – O secretário nacional Julio Eduardo Santos fez
na 83ª Reunião do Fórum Nacional uma apresentação a
respeito dos investimentos federais em transporte urbano,
assinalando que eles foram retomados e se intensificaram na
segunda metade da década passada, após a definição do Brasil
como sede de grandes eventos esportivos. Ele apresentou
uma tabela mostrando investimentos da ordem de R$ 122,25
bilhões – incluindo recursos do Orçamento Geral da União
(OGU), linhas de crédito subsidiadas de bancos federais,
investimentos e contrapartidas de Estados, Município e de
investidores privados – que resultarão em 7.590,9 km de
novas vias de transporte urbano, dos quais 6.251,3 km
referentes a sistema sobre pneus, incluindo corredores de
ônibus, sistemas de BRT e ônibus em via urbana; 1.169,2 km
de sistemas sobre trilhos, considerando metrôs, monotrilhos,
trens urbanos, Veículos Leves sobre Trilhos (VLTs) e
aeromóvel, e ainda 170 km de corredores fluviais.

MOBILIDADE URBANA
CONSELHO DAS CIDADES
OFICIALIZA O PACTO DA MOBILIDADE

PRESENÇA DO FÓRUM NO GRUPO
DE TRABALHO INTERFEDERATIVO
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O presidente da Comissão de Ônibus da ANTP,
Cláudio de Senna Frederico, apresentou uma
proposta de padrão de qualidade referencial para os
sistemas de ônibus. Ele deu à proposta o nome de
SOPA, uma sigla que significa ‘Sistema de Ônibus
Padrão’, e acrescentou a esse título o subtítulo
‘Ônibus sem puxadinho’

Quanto à rapidez, propõe padrões mínimos de
velocidade comercial para cada tipo de serviço: para
as linhas que servem aos bairros, 15 km/h; nos
sistemas troncais, 25 km/h; nos BRTs (Bus Rapid
Transit), 30 km/h, e nas linhas expressas, 35 km/h.
Sobre a ideia de que o passageiro não deve esperar
muito no ponto, indica intervalos máximos, sendo de
30 minutos nos serviços de bairro; 15 minutos nos
sistemas troncais e 10 minutos nos BRTs, com
variação de aproximadamente 20%. E adoção de hora
marcada quando o intervalo for superior a 20 minutos,

com variação de mais 30% a
menos 5%.

Deve haver conforto na espera do
transporte, com pontos de parada
visíveis, identificados, mais bem
iluminados que o seu entorno –
preferencialmente com comércio
próximo ou em combinação com
o ponto; os abrigos devem ser
bem dimensionados, resultando
em uma área de espera com
espaço suficiente e piso
adequado. A pista precisa
apresentar e conveniente
pavimentação, e também
drenagem, evitando poças

d´água, que acabam contribuindo para que, ao
chegarem, os ônibus molhem quem espera o
transporte.

Com relação à infraestrutura do sistema e ao conforto
a ser oferecido no interior dos veículos, a proposta é
de que haja assentos para no mínimo 50% da
capacidade, e a configuração de quatro passageiros
por metro quadrado no máximo para os que viajarem
de pé. Para o caso dos sistemas BRT, troncais e
expressos, devem ser empregados veículos com ar
condicionado, suspensão a ar e câmbio automático,
enquanto as vias não podem apresentar valetas ou
obstáculos transversais, justamente para que não se
observem solavancos durante a viagem.

No tocante à segurança, a sugestão é para que haja
acompanhamento central dos veículos, com sistema de
localização e contato pelo menos por canal de voz, além
de gravação de imagens a bordo e no entorno, controle
de velocidade, chamada de emergência nos pontos
principais e a instituição de um corpo de segurança
próprio para os sistemas de transporte público.

Foi proposto que haja oferta de informação mínima
nos pontos, incluindo: as linhas que passam naquele
local, com respectivas indicações de origem e

destino; horário de início e fim dos serviços em cada
linha, preços e forma de pagamento. E que haja
telefones e sites na Internet para contato com os
operdores, além de por outros meios para o usuário
saber quando chegam os ônibus seguintes, com as
respectivas identificações de linhas e Itinerários.

Na proposta do SOPA, considera-se que o preço
deva ser justo, de modo que o passageiro pague no
máximo 0,2% do salário mínimo em uma viagem
sem integração, e no máximo 0,4%, se houver
integração – que, em valores de abril de 2014,
significariam, respectivamente, R$ 1,45 e R$ 2,90. As
gratuidades ou descontos só poderiam ser
concedidos por meio de leis nacionais, com
reembolso por fundo federal, havendo a possibilidade
de que outras gratuidades e descontos possam ser
concedidas localmente com patrocínio específico.

MUDANÇAS – Cláudio de Senna Frederico assinalou
que a adoção desse conjunto de medidas pressupõe
que sejam mudados diferentes aspectos inter-
relacionados e que condicionam as características
atuais do transporte público urbano, incluindo
especialmente a organização da cidade, os próprios
sistemas de transporte, os hábitos das pessoas, a
postura governamental, os operadores, a
infraestrutura dedicada ao serviço e os valores.

Para um sistema ser mais rápido, é preciso espaço
exclusivo para ônibus, melhorar a superfície e a
geometria das vias e restringir o estacionamento nas
ruas e em novas construções para desestimular o
transporte individual. Quanto aos sistemas de
transporte, deve haver um menor número de linhas
superpostas e implantação de linhas expressas e a
adoção da ultrapassagem nestas linhas. Sobre os
hábitos da população, a principal mudança seria usar
menos o carro em certos locais e horários.

Para que o usuário não espere o transporte, é
preciso que o sistema mude, com adoção de
remuneração por contrato, emprego de frota mista –
com ônibus menores fora do pico, e horários fixos,
quando a oferta for baixa. A sociedade tem de pagar
por mais conforto, com maior apoio financeiro para
ampliação da oferta.  Para conforto na espera,
recomendam-se melhores vias, calçadas e
iluminação, assim como redimensionamento e
reorganização de pontos, que devem
adequadamente cobertos, e implantação de sistemas
de BRT e BRS (Bus Rapid Service). Tais melhorias
devem levar em conta a possibilidade ocorrerem
desapropriações.

Para conforto no veículo, é preciso considerar,
entre outros fatores, ônibus melhores e, por isso,
mais caros, além de linhas mais bem planejadas.
Para reduzir tarifas, o país terá de pagar,
constituindo um fundo nacional de reposição de
gratuidades limitando as gratuidades à aquelas
de caráter nacional, e considerar desonerações
ou um fundo nacional operacional.

Claudio de Senna
Frederico

QUALIDADE DO TRANSPORTE
REFERÊNCIA PARA SERVIÇOS DE ÔNIBUS MOSTRA QUE MAIS QUALIDADE SIGNIFICA MAIS CUSTOS
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Sessão do Fórum Nacional apresentou resultados
do Grupo de Trabalho sobre Tarifas, constituído
pela ANTP e que teve sua primeira reunião em 28
de fevereiro de 2014, com 25 participantes. O
superintendente da ANTP, Luiz Carlos Mantovani
Néspoli, explicou que o grupo optou por
desenvolver dois tipos de abordagem, uma delas,
de natureza técnica, com a busca de uma
referência nacional para definição tarifária –
questão que preocupa mais diretamente os
secretários municipais de mobilidade —, e a outra,
de corte estratégico, como objetivo de identificar
as fontes de financiamento que permitam dotar os
sistemas de maior qualidade e, ao mesmo tempo
reduzir o peso da tarifa para os usuários.

PLANILHA TARIFÁRIA – A abordagem de natureza
técnica foi apresentada pelo consultor Antônio Luiz
Mourão Santana. Inicialmente, ele se referiu a quatro
pontos que cercam a questão. Disse não ser
possível operar com mais qualidade caso seja
mantido o patamar tarifário praticado atualmente.
Frisou que os sistemas, financiados pelos usuários,
estão conformados para aqueles que não têm outras
opções de transporte, e que, dessa maneira, a
qualidade, a oferta e a remuneração dos operadores
ficam subordinadas à tarifa.

Um segundo ponto significativo é saber se as
recentes desonerações federais serão suficientes
para manter o nível das tarifas no cenário atual do
País. Considera-se que em todo o Brasil haja 150 mil
ônibus urbanos e que a operação de cada um
desses veículos custe, em média, cerca de R$ 400
mil por ano, significando custo total de R$ 60 bilhões
anuais e que, com as recentes desonerações, o
governo federal tenha aberto mão de cerca de R$ 4
bilhões por ano. Com base nesses dados, Santana
indagou e respondeu: “Qual o resultado prático
dessas desonerações? Nenhum! Estamos no
mesmo lugar em que estávamos há um ano”.

A terceira questão diz respeito à capacidade que
tem a planilha formulada pela Empresa Brasileira
de Planejamento de Transportes (GEIPOT) de
servir hoje de base para o cálculo tarifário. A
planilha foi feita há cerca de três décadas e em
1993, houve uma revisão. Segundo Santana, em
mais de vinte anos, muitos aspectos do transporte
por ônibus mudaram significativamente; ele citou
os veículos, as instalações de garagem – que se
tornaram mais sofisticadas –, as sistemáticas de
controle de dados e os modelos de contratação.
“O regime de contratação, atualmente, é muito
mais complexo do que o adotado antes”, disse,
acrescentando que, hoje, é pressuposto que o
contratante faça um projeto básico, tentando
abranger tudo o que irá acontecer no período da
contratação, e também que o concessionário
elabore um plano de negócio, considerando todo
seu custo, custeio, investimento, renovação e
forma de financiamento dessa concessão
ao longo do tempo.

Disse ainda: “Pressupõe-se que haja uma regra de
reajuste tarifário e não mais aquela sistemática de
pegar planilha e dividir pelo número de passageiros;
exige-se o estabelecimento de uma matriz de risco,
com identificação dos riscos da iniciativa privada e
dos riscos do setor público, e regras de manutenção
do equilíbrio do contrato. Então, é evidente que a
planilha do GEIPOT não pode mais ser o principal
elemento de cálculo da tarifa”.

O quarto ponto se refere à necessidade de um
esforço – com participação do Fórum Nacional de
Secretários – no sentido de dar transparência para o
cálculo tarifário, buscando mostrar a real condição
do sistema. “É preciso um roteiro para ser discutido
com os setores sociais, com o Ministério Público, e
com toda a sociedade, o qual possa esclarecer
todos aqueles elementos novos. Esse roteiro terá
que reforçar muito o papel de gestão do sistema de
transporte, que anda muito frágil atualmente. Os
órgãos gestores ou estão envelhecidos ou estão
sem corpos técnicos adequados e muito frágeis,
sem a menor capacidade de fazer o
acompanhamento processo de gestão de um
sistema tão vital como esse”.

ESTUDAR AS LICITAÇÕES — O grupo de trabalho
concluiu que, quanto à planilha, haveria duas
possibilidades. Uma delas corresponderia à
realização de um trabalho muito semelhante ao que
foi feito na época da revisão da planilha do GEIPOT:
um levantamento técnico, considerando uma
amostragem de empresas concessionárias, tanto no
plano técnico como com auditorias, para obter um
retrato provável de todos esses sistemas. Com esse
método, o grupo se depararia com três questões:
faltariam recursos para um levantamento de
abrangência nacional, o grupo não teria autoridade e
legitimidade para a tarefa e não haveria tempo, já que
as respostas são urgentes.

O grupo optou pela outra hipótese: reunir todas as
licitações e as propostas comerciais acertadas
que já ocorreram no País. Com isso, primeiro,
haverá uma amostra bem razoável, pois um
considerável número de municípios que já
realizaram suas licitações. Com a reunião de
todas as propostas comerciais, estarão sendo
agrupados todos os indicadores de desempenho,
orçamentos, planos de negócio, perspectivas de
como se dão os fluxos de caixa e de como é
calculado o custo do dinheiro e, ainda, as
expectativas de amortização desses investimentos.
“Por meio desse método, estaremos fazendo um
retrato de quanto custa o sistema de uma forma bem
transparente”, disse o consultor, acrescentando que
haverá facilidade na obtenção dos dados, uma vez
que estarão sendo levantados documentos públicos.
E ele apontou outra vantagem em estudar as
licitações: “Nas propostas comerciais está embutido
também o risco de operar. Num estudo puramente
técnico, não se vai apurar o valor atribuído ao risco de
se operar”, concluiu.

QUESTÃO TARIFÁRIA
GRUPO PROPÕE ESTUDAR CONCESSÕES PARA FORMULAR PLANILHA
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QUESTÃO TARIFÁRIA
CIDE/COMBUSTÍVEIS, PARA LIVRAR O TRANSPORTE DE UMA ‘SINUCA DE BICO’

A Associação Nacional das Empresas de Transporte
Público Urbano (NTU) concluirá em junho de 2014
uma proposta de revisão do método de cálculo dos
custos do transporte público por ônibus. A informação
foi levada à 83ª Reunião do Fórum Nacional pelo
diretor da NTU, Marcos Bicalho dos Santos, em
sessão que foi acompanhada pelo presidente da
entidade, Otávio Cunha.

Bicalho falou a respeito da motivação da NTU em
promover o estudo, assinalando que a metodologia
atualmente em uso está desatualizada. Esse método
foi concebido em 1982 e revisto em 1993 pelo GEIPOT
e pela EBTU, mas, desde então, houve significativas
transformações no segmento, com a inserção de
novos elementos tecnológicos – como tecnologia de
informação; modalidades de operação inovadoras,
como o BRT (Bus Rapid Transit) e BRS (Bus Rapid
Service); novas obrigações contratuais assumidas
pelos operadores, e a adoção de mecanismos de
mensuração, revisão e atualização de custos
anteriormente inexistentes.

Também foram mencionadas as  demandas por maior
transparência nos cálculos e a consideração de que
planilha está desatualizada. O estudo prevê coleta de
dados e informações junto às empresas associadas e
entidades filiadas à NTU, reunião de planilhas tarifárias,
editais de licitação (planilha de referência, fórmulas
paramétricas, fluxo de caixa e Taxa Interna de Retorno
– TIR), resultados de medições dos coeficientes de
consumo realizadas recentemente, balanços contábeis.

A outra proposta definida pelo Grupo de Trabalho sobre
Tarifas, da ANTP – a proposta de natureza estratégica –
está consubstanciada em um texto assinado pelo
também consultor Frederico Basinger, intitulado
‘Transporte público numa sinuca de bico?’, disponível
no portal da ANTP. O autor não pôde comparecer à
reunião.

No texto, Bussinger indaga se, eliminadas ou
atenuadas as gorduras nas planilhas e a incidência dos
efeitos da corrupção, haveria margem para reduzir as
tarifas pagas pelos usuários e, ao mesmo tempo,
investir em um padrão desejável de qualidade para o
transporte público. Ele pergunta ainda se já se sabe ou
se há consenso sobre qual seria o novo padrão
qualidade procurado.

Assinalando, em resposta à indagação do título, que o
transporte público está mesmo numa ‘sinuca de bico’,
Bussinger frisa que há uma baliza clara para
equacionar a situação: “Não dá para bancar o custeio e
o investimento de transporte público (de qualidade!)
apenas com tarifas e sincopadas e orçamentos
públicos! Não é possível (talvez nem justo!) que os
usuários banquem, sozinhos, o sistema! Os
beneficiários, aí incluídos, principalmente, os
empregadores (que já participam do Vale Transporte),

os concedentes de gratuidades (idosos, estudantes
etc.) e os usuários de transporte individual devem
participar do ‘funding’ do setor”.

Ele defende a adoção da CIDE/Combustíveis, criada
pela Lei 10.338/2001, como uma das bases do sistema
proposto, indicando que esse instrumento tem o que
considera quádrupla conveniência ou vantagem: “1)
Existe no arcabouço jurídico, bastando ajustes legais ou
regulamentares; 2) Tem mecanismos operacionais já
testados. E, associado, por exemplo, à ‘Conta-Sistema’
em São Paulo (e congêneres em diversos outros
municípios), mecanismo extremamente confiável, seria
instrumento pronto e fácil para operacionalização
imediata de tais benefícios. Seria como ‘glicose na
veia’; 3) Tem duplo objetivo, simultâneos e sinérgicos.
Aumentar e regular o fluxo de recursos para o
transporte público e onerar um pouco o transporte
individual. Observação – Ela pode até ser mais seletiva,
incidindo apenas sobre a gasolina (contribuindo,
também, para aumentar a atratividade do etanol – com
benefícios, também, ambientais); 4) A se fazer a conta.
É possível que, no cálculo dos índices inflacionários
(FIPE, FGV etc.), os aumentos dos combustíveis, de
imediato, sejam mais do que compensados, no médio
prazo, pelo retardo de reajustes do transporte público e/
ou aumento do uso do transporte público”.

CONTEÚDO – Ao considerar a planilha GEIPOT, o
estudo analisará dos elementos existentes e as
alterações adotadas, buscará identificar novos
elementos e despesas, revisará dos coeficientes de
consumo, estabelecerá elementos para discussão
sobre remuneração e depreciação, avaliará o Fator
de Utilização (FU), revisará a situação dos encargos
sociais e examinará outros pontos relevantes.

O estudo levantará fórmulas paramétricas
existentes, analisará a sua aderência e buscará
Identificar vantagens e desvantagens e fará
recomendações. Sobre o fluxo de caixa, promoverá
revisão bibliográfica a respeito do tema, tratará da
pesquisa e desenvolvimento metodológico sobre o
tema, indicará situações vantajosas e
desvantajosas apresentará recomendações. Com
relação à Taxa Interna de Retorno (TIR), revisará a
bibliografia, promoverá a avaliação econômica e a
análise metodológica, apresentará relato das
vantagens e desvantagens e também fará
recomendações.

Também será feito um levantamento dos balanços
contábeis e se proporá uma padronização, com
reafirmação de um pacto da transparência já
proposto pelo segmento empresarial. Como
produto, o esforço da NTU deseja estabelecer um
método revisado e atualizado de cálculo de custos
(incluindo apêndice BRT) para utilização direta e
para servir de referência para outras formas de
reajuste e revisão tarifária.

NTU ESTRUTURA PROPOSTA DE REVISÃO DO MÉTODO DE CÁLCULO TARIFÁRIO
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O diretor do Departamento de Transporte Público
(DTP) da Prefeitura de São Paulo, Daniel Telles,
mostrou na 83ª Reunião do Fórum Nacional o
entendimento jurídico da administração paulistana
a respeito do serviço de taxi, justificando por que o
município utiliza o instrumento da Autorização –
um ato unilateral do Poder Público, com exercício
do poder discricionário, e que deve ser precária,
gratuita e ‘intuitu personae’ (destinada a uma
pessoa específica) – e não, o instrumento da
Permissão, que obrigaria o município a realizar
uma licitação.

A respeito desse ponto, o Ministério Público de São
Paulo havia movido contra a Prefeitura de São
Paulo uma ação civil pública, exigindo que fosse
feita a licitação para o serviço de taxi; em 10 de
março de 2014, a 13ª Vara de Fazenda Pública
decidiu que Prefeitura de São Paulo não precisaria
licitar o sistema de táxis da cidade.

LEI DE MOBILIDADE – Daniel Telles destacou
inicialmente que uma mudança promovida pela da
Lei Federal 12.865/13 na redação do artigo 12 da
Lei Federal 12.587/12, a Lei da Mobilidade Urbana,
reforça a visão da administração paulistana. O
texto anterior caracterizava a operação dos táxis
como um ‘serviço público de transporte individual
de passageiros’, devendo ser prestado sob
concessão ou permissão, com a necessidade de
licitação, sendo a fundamentação jurídica dois
artigos da Constituição Federal – o artigo 175, que
dá ao Poder Público a incumbência de prestar os
serviços públicos, “diretamente ou sob regime de
concessão ou permissão” e “sempre através de
licitação”, e o artigo 30, que, em seu inciso V,
atribui aos municípios a competência de “organizar
e prestar, diretamente ou sob regime de
‘concessão ou permissão’, os serviços públicos de
interesse local, incluído o de transporte coletivo,
que tem caráter essencial”.

A nova redação do artigo 12 da Lei de Mobilidade
Urbana caracteriza a operação dos táxis não mais
como um ‘serviço público’, mas como ‘serviço de
utilidade pública de transporte individual de
passageiros’, desobrigando o Poder Público de
acompanhar aqueles dispositivos constitucionais
que exigem a realização de licitação para
concessão ou permissão.

OUTRA LEI – O dirigente paulistano comentou que
a Lei Federal 12.468/11, que regulamenta a
profissão de taxista, cujo artigo 2º qualifica o táxi
como ‘transporte público individual remunerado de
passageiros’, poderia dar a ideia de que o táxi é
um serviço público, devendo sua regulação estar
baseada pelo artigo 175 da Constituição, que exige
a licitação. Porém, alertado pelo superintendente
da ANTP, Luiz Carlos Mantovani Néspoli, ele disse
ter percebido que a Lei Federal 12.587/12, Lei de
Mobilidade Urbana, deixa claro que o transporte

público individual é serviço de transporte de
passageiros “aberto ao público” – e não um
propriamente um serviço público; estando em
oposição à ideia de um serviço de transporte de
passageiros não aberto ao público, chamado, na
lei, de “privado”.

ENTENDIMENTO – Segundo Daniel Telles, mesmo
antes da mudança na Lei de Mobilidade Urbana, o
município de São Paulo entendia que a atividades
dos taxis deveria se desenvolver com base em
Autorização, regulada por um lei municipal – que,
no caso paulistano, está em vigor desde 1969 –,
tendo como fundamento dois outros artigos da
Constituição Federal – o artigo 170, que assegura
a todos “o livre exercício de qualquer atividade
econômica, independentemente de autorização de
órgãos públicos, salvo nos casos previstos em lei”,
e o artigo 174, que assinala ser o Estado “o órgão
normativo e regulador da atividade econômica para
fiscalizar, incentivar e planejar”. O dirigente
enfatiza: “A regra é poder exercer a atividade
econômica; quando o estado vê que certa
atividade econômica tem o interesse coletivo, ele a
regula”.

Telles explica que, no caso da cidade de São
Paulo, o taxista é contemplado com dois direitos.
Um deles é o de exercer por meio de um bem
particular uma atividade econômica; direito obtido
por sorteio público gratuito. O outro é o direito a
uma vaga definida para taxi na via pública, que é
um bem público; tais vagas são distribuías para a
categoria também por meio de sorteio público
gratuito.

A legislação municipal paulistana sobre o serviço
de táxis caracteriza uma intervenção Poder
Público no domínio econômico, do que trata o
artigo 174 da Constituição Federal, o que é feito de
várias formas. Na lei municipal, o artigo primeiro
estabelece que o serviço deve ser exercido por
meio de Autorização da Prefeitura. O incentivo é
feito pela isenção de impostos – do ISS e outros –
e pela concessão de alvará de estacionamento na
via pública. O Poder Público local regula e
normatiza o exercício da atividade econômica e
pune os abusos utilizando-se do poder de polícia.
Quanto ao planejamento da atividade econômica, a
Prefeitura faz a definição da quantidade de alvarás
e locais de estacionamento para que não ocorra a
“canibalização” do serviço. Também há
Intervenção do poder público com o tabelamento
de preços

TRANSFERÊNCIAS – Também foi abordada na
exposição a questão da transferência da
autorização concedida originalmente a um taxista
para outra pessoa. O novo texto do artigo 12 da Lei
de Mobilidade Urbana, por exemplo, estabelece
que essa autorização deva passar para os
herdeiros, no caso de morte do taxista. Segundo
Daniel Telles, a legislação paulistana, editada há
45 anos, resolveu esse ponto, estabelecendo que
a transferência seja feita com o cancelamento do
alvará original e a emissão de novo alvará pelo
prazo restante do documento primitivo.

TRANSPORTE URBANO
SOBRE O SERVIÇO DE TÁXI NA
CIDADE DE SÃO PAULO
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O presidente da Comissão de Bicicletas da Associação
Nacional de Transportes Públicos (ANTP), Antenor
Pinheiro, descreveu na 83ª Reunião do Fórum Nacional
de Secretários a proposta de elaboração de um Manual
Cicloviário Brasileiro, com contribuições a serem
recolhidas por meio de cinco reuniões a serem
realizadas em macrorregiões do País – Norte,
Nordeste, Centro Oeste, Sudeste e Sul – e discussão
final dos resultados no 20º Congresso Brasileiro da
ANTP, em 2015.

Ele apontou a existência no País de uma situação que
opõe o sistema de mobilidade urbana dominante,
caracterizado pelos veículos individuais motorizados,
com automóveis e motos, modelo que se acha em
crise, aos sistemas emergentes, a serem fortalecidos,
incluindo o transporte público motorizado, as bicicletas
e o andar a pé. No caso das bicicletas, propõe ações
estratégicas, que incluem a mobilização dos
cicloativistas brasileiros, com a ’construção de uma
agenda’; o estabelecimento de parcerias com
governos, num processo de ‘capilarização’ da agenda,
e, também, a parceria com empresários, para
ampliação da agenda estabelecida.

TRÂNSITO – Dulce Lutfalla, da Companhia de
Engenharia de Tráfego de São Paulo (CET-SP) fez uma
exposição a respeito de sua participação como
representante da ANTP no I Workshop de Legislação de
Trânsito, realizado nos dias 17 e 18 de março de 2014,
na sede da Organização Pan-Americana da Saúde
(OPAS/OMS no Brasil), em Brasília. Ela informou que a
OPAS está traduzindo um manual que pretende que
seja utilizado em vários países para avaliar o estado da
legislação de trânsito do país quanto a fatores de risco.
Entre outros pontos, Dulce defendeu na reunião a
recomposição dos valores das multas, a criação de
indicadores de segurança viária como elementos de
definição da distribuição de verbas orçamentárias e a

MOBILIDADE URBANA
COMISSÃO DA ANTP PROPÕE
CRIAÇÃO DE MANUAL CICLOVIÁRIO

PROJETO PERMITE A GUARDAS
MUNICIPAIS APLICAR
LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO

O superintendente municipal de Transporte e Trânsito
de Propriá, Sergipe, e vice-presidente do Fórum
Nacional – Cidades Pequenas e Médias, Jorge Luiz
da Conceição, fez uma apresentação em que
discutiu a situação das guardas municipais atuando
na operação e fiscalização do trânsito. Durante a
exposição, ele informou que a Comissão de Viação e
Transportes da Câmara dos Deputados havia
aprovado em 19 de março de 2014 um texto
alternativo ao projeto (PL 5805/13) que inclui os
guardas municipais entre os agentes com direito de
aplicar o Código de Trânsito Brasileiro (Lei 9.503/97),
como penalidades e medidas administrativas
concernentes a infrações cometidas pelos motoristas
nas cidades. O substitutivo prevê prazo de quatro
meses para entrada em vigor da nova norma, por
considerar a necessidade de ajustes da máquina
administrativa municipal. A proposta ainda vai ser
analisada em caráter conclusivo pela Comissão de
Constituição e Justiça e de Cidadania.

CONFITRAN – O Comitê de Assuntos Financeiros da
Área de Trânsito (Comfitran) se reuniu de 19 a 21 de
março de 2014 em Maceió, Alagoas, discutindo vários
temas. A ata do encontro será oportunamente
encaminhada à direção do Fórum Nacional, segundo
informou o diretor de Trânsito de Bertioga, Nelson
Castro, representante do Fórum Nacional no Comfitran.

apresentação do quadro de municipalização do trânsito
pelo total da população e não o número de municípios.

COMISSÃO DE TRÂNSITO – Apoiar os Fóruns de
Secretários está entre os objetivos da Comissão de
Trânsito da ANTP, segundo afirmou na 83ª Reunião do
Fórum Nacional a presidente desse grupo, Nancy
Schneider. Ela explicou que a Comissão de Trânsito vai
trabalhar assuntos de interesse dos órgãos de trânsito,
se necessário, preparando reuniões regionais, e que irá
apresentar propostas de encaminhamento sobre
diferentes temas do segmento. Também há a intenção de
desenvolver reuniões virtuais da Comissão, ampliar a
participação dos técnicos em discussões de temas
relevantes, buscar maior entrosamento com o Denatran,
e maior aproximação com as Câmaras Temáticas do
Contran, “encaminhando assuntos e participando das
decisões”.

PRÊMIO ANTP DE QUALIDADE – A coordenadora do
Prêmio ANTP de Qualidade, Denise Cadete, e o gerente
Alexandre Resende fizeram uma exposição sobre o Prêmio
ANTP de Qualidade 2015, consignado como um movimento
pela melhoria do transporte e do trânsito no Brasil. Esse
será o décimo ciclo bienal do Prêmio. Eles distribuíram
aos secretários material impresso sobre a iniciativa.

Ciclovia em Aracaju [Foto: Arquivo da Prefeitura de Aracaju]


