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Oficio n° 544/2019-GP

Prefeitura de Jacarei
Gabinete do Prefeito

Ao Senhor

ABNER DE  MADUREIRA

D.D.  Presidente da Camara  Municipal de Jacarei / SP

Senhor Presidente,

Jacarei, 28 de novembro de 2019.

PROTOCOLo No

DATAfiELqAsst24jae
CAMARA MUNICIPAL DE JACAREl

Encaminho    anexo,    Projeto    de    Lei    n°    32/2019,    para    apreciagao    dos

Senhores Vereadores.

Projeto  de  Lei  n°  32/2019  -lnstitui  subsidio  tarifario  ao  transporte  pdblico

coletivo municipal de passageiros e da outras providencias

Solicitamos  ainda,  sejam  as  proposic6es  submetidas  ao  regime  de

tramitagao urgente mos termos do Artigo 91,  lnciso I, Paragrafo I, da Resolugao 642,

de 29 de setembro de 2005.

Sendo  o  que  nos  compete  para  o  momento,  aproveitamos  a  oportunidade

para renovar votos de estima e consideragao.

Respeitosamente,

Prefeito do  Municipio de Jacarei

Prape dos Tres  Poderes,  73 -20 andar-Centro -Jacarei-SP
Telefone.  (12)  3955-9111  -Fax   (12)  3961 -1092  -gabtnete@jacarei.sp.gov  br



Prefeitura de Jacarei
Gabinete do Prefeito

PROJETO  DE  LEI  N° 32,  DE 28 DE  NOVEIVIBRO DE 2019.

lnstitui    subsidio    tarifario    ao    transporte    publico

coletivo    municipal    de    passageiros    e   da    outras

providencias.

a Prefeito do Municipio de Jacarei, usando das atribuig6es que lhe sao conferidas

por Lei, faz saber que a Camara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei:

Art.1°.  Fica  instituido  no  Municipjo  de  Jacarei  o subsidio  tarifario  ao Transporte

Pdblico Coletivo  Municipal  de  Passageiros,  com  o objetivo de  custear a diferenga tarifaria  para

os usuarios nao contemplados com beneficios de transporte pdblico coletivo municipal.

Pafagrafo  tinico.  Para  custear  o  subsidio  tarifario,  fica  o  Municipio  de  Jacarei

autorizado  a  conceder  iseneao  do  lmposto  Sobre  Servigos  de  Qualquer  Natureza  -  lssQN  a

concessionaria de Transporte Coletivo Municipal de Passageiros nos exercicios de 2020 e 2021.

Art.  2°.   Durante  o  prazo  indicado  no  paragrafo  dnico  do  art.   1°  desta   Lei,   a

Secretaria   de   Mobilidade   Urbana   avaliara   periodicamente   se   as   condig6es,   parametros   e

variaveis consideradas nos estudos de realinhamento tarifario, e que fundamentam a concessao

da iseneao prevista nesta Lei, justificam a manuteneao ou nao do beneficio.

Paragrafo  i]nico.  Caso  a  Secretaria  de  Mobilidade  Urbana  entenda  pela  nao

comprovaeao dos requisitos que justifiquem a manutengao da isengao, esta sera lmediatamente

revogada por lei municipal,  de iniciativa do Chefe do  Poder Executjvo.

Art.  3°.  Fica concedida gratuidade  da tarifa  de Transporte Coletivo  Municipal de

Passageiros,  limitada a 2 (duas) passagens diarias,  aos aposentados e pensionistas residentes

em Jacarei que cumulativamente preencham os seguintes requisitos

I - 60 (sessenta) a 64 (sessenta e quatro) anos de idade;

Praca dos Tres Poderes,  73  - 2° andar - Centro - Jacarel-/SP
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11 -renda familiar mensal  nao superior a 2  (dois) salarios minimos.

§  1°.  Os  usuarios  ja  cadastrados  junto  a  concessionaria  de  transporte  pdblico

coletivo de passageiros devefao realizar o cadastro na Prefeitura ate 31/03/2020, e durante esse

prazo continuarao usufruindo do beneficio mediante apresentagao do cartao Superpasse Senior.

§ 2°. Os usuarios que ja preenchem os requisitos indicados no capuf e que ainda

nao  sao  cadastrados  junto  a  concessionaria  de  transporte  publico  coletivo  de  passageiros

deverao se cadastrar junto a Prefeitura Municipal para usufruir do beneficio.

§3°. A partir de 01  de janeiro de 2021,  os usuarios indicados neste artigo deverao

realizar anualmente, em seu mss de aniversario, o recadastramento junto a Prefeitura, sob pena

de suspensao da gratuidade ate que seja regularizado o cadastro.

Art.  4°. A Secretaria  Municipal  de Assistencia  Social fica definida como fonte de

custeio das despesas relativas aos beneficios de transporte concedidos a:

I   -   Usuarios  aposentados  e   pensionistas  com   idade  de  60   (sessenta)   a  64

(sessenta e quatro) anos, regularmente cadastrados junto a Prefeitura Municipal de Jacarei,  nos

termos do art.  30 desta lei;

11   -  Usuarios   portadores  de  deficiencia,   carentes,   residentes  no  Municipio  de

Jacarei,   que   tenham   dificuldade   de   locomogao,   e   respectivo   acompanhante,   nos   termos

definidos pela Lei n° 4.661, de 27 de dezembro de 2002.

Art.  5°. A Secretaria  Municipal  de  Educagao fica definida  como fonte de custeio

das despesas relativas aos beneficios de transporte concedidos a:

I    -   Usuarios   estudantes    carentes   do   ensino    ptlblico    e    privado,    infantil    e

fundamental,  nos exatos termos da Lei n° 4.832, de 07 de janeiro de 2005;

Pra9a dos Tres Poderes,  73  - 2° andar - Centro - Jacarei-/SP
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11  -  Usuarios  estudantes  regularmente  matriculados  em  institui¢6es  pdblicas  ou

privadas de ensino fundamental, medio, superior ou profissionalizante, mos termos do Decreto n°

695,  de  10 de junho de 2010.

Art. 6°. Os cart6es emitidos pela concessionaria do servlgo de transporte pdblico

municipal de  passageiros em favor dos  usuarios indicados nos arts.  4° e 5° sao  intransferiveis,

de  uso  exclusivo  do  respectivo  beneficiario,  e  o  uso  indevido  podera  acarretar  o  bloqueio  do

cartao e a suspensao do beneficio,  alem da aplicacao das demais sane6es legais cabiveis.

Art.  7°.  0  reembolso  do  valor  correspondente  aos  beneficios  custeados  pela

Secretaria  Municipal  de Educagao e  pela Secretaria de Assistencia  Social ficam condicionados

a apresentagao mensal de planilha gerencial de controle de passageiros e a disponibilizagao do

espelhamento da  bilhetagem  eletr6nica  a  Secretaria  de  Mobilidade  Urbana,  que  demostrem  a

efetiva utilizagao de cada modalidade do beneficio.

Art. 8°.  Para atender ao disposto nesta Lei, fica o Chefe do Executivo autorizado

a  proceder aos  ajustes  necessarios  na  Lei  de  Diretrizes  Orgamentarias  do  exercicio  de  2020,

mediante  republicagao  do  quadro  "Estimativa  e  Compensaeao  da  Renuncia  de  Receita",  que

integra  o  anexo  de  metas  fiscais  previsto  no  art.40,  §  2°,  inciso  V,  da  Lei  Complementar  n°

101/2000.

Art. 9°. Esta Lei entra em vigor em 1  de janeiro de 2020, revogadas as dispo§ig6es

Gabinete do Prefeito,  28 de novembro de 2019.

IZAIAS JOSE DE SANTANA

Prefeito Municipal de Jacarei

Prapa dos Tres  Poderes,  73  - 20 andar - Centro  - Jacarel'-/SP
Telefone.  ( 12) 3955-9111  -Fax.  ( 12) 3961 -1092  -gabinete©acarei.sp gov.br
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MENSAGEM

Tenho a  honra de submeter a  analise dessa  Egfegia Casa Legislativa,  o incluso

Projeto  de  Lel,  que  institui  subsidio  para  custeio  parcial  do  Sistema  de  Transporte Coletivo

Municipal   e   estabelece   as  fontes   de   custeio  dos   beneficios   de  transporte   concedidos  as

respectivas classes de usuarios.

0   subsidio   visa   a   custear  a   diferenea   tarifaria   em   favor  dos   usuarios   nao

contemplados  com   beneficios  de  transporte  ptlblico,  de  modo  a  manter  o  valor  da  tarifa  e

preservar o equilibrio econ6mico-financeiro do contrato firmado com a concessionaria.

lsto  porque,  de  acordo  com  estudo  do  lnstituto  Federal  de  Sao  Paulo-Campus

Jacarei elaborado em fevereiro de 2018 e Relat6rio da Comissao Tarifaria datado de 22/10/2019,

foi constatado desequilfbrio econ6mico e financeiro no contrato de concessao do servigo pdbllco

de  transporte  municipal  de  passageiros,   sendo  necessaria  a  intercessao  da  Administra?ao

Pdblica a fim de equalizar o valor da tarifa e restabelecer o equilibrio contratual.

0 estudo demonstra que atualmente a `tarifa pdblica', que 6 paga diariamente pelo

usuario,  6  insuficiente  para  cobrir  a  `tarifa tecnica',  que  consiste  no  valor  que  supre  todas  as

despesas da concessao, inclusive depreciaeao e remuneragao do capital investido e gratuidades

Destaca-se que os beneficios e gratuidades s2io incluidos nos custos de operagao

da concessionaria e rateados no calculo da tarifa ptlblica. Contudo, se na equalizagao do contrato

for mantida essa  regra,  o valor da tarifa se tornafa demasiadamente oneroso aos  usuarios que

nao recebem nenhum beneficio de transporte, e, portanto, pagam o valor integral da tarifa, sendo

que esses usuarios pagantes pertencem preponderantemente as classes D e E.

Ve-se, portanto, que essa situagao requer ateneao, na medida em que revela uma

grave  injustiga  social,  al6m  de  causar  evasao  desses  usuarios  pagantes  para  o  transporte

clandestino e afetar a qualidade dos servigos.

Prapa dos Tres Poderes,  73 - 2° andaT - Centl.o - Jacarei-/SP
Telefone:  (12) 3955-91 I 1  -Fax.  (12) 3961 -1092 -gabinete@uacarei sp.gov.br
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Nesse intuito, a propositura legislativa estabeleceu o subsidio tarifario para custeio

parcial  do sistema de transporte ptlblico,  a fim  de que o  Municipio assuma  indiretamente  parte

deste custo, mediante a concessao de iseneao do lmposto Sobre Servieos de Qualquer Natureza
- lssQN a concessionaria do servieo,  para que os valores nao sejam absorvidos apenas pelos

usuarios,   medida   que   contribui,   ainda,   para   o   restabelecimento   do   equilibrio   econ6mico-

financeiro do contrato de concessao.

Do  ponto  de  vista juridico,  nao  ha  restrieao  a  adoeao  de  subs[dio  tarifario,  uma

vez  que  autorizado  expressamente  no  art.  9°,  §  5°,  da  Lei  12.587/2012  (Politica  Nacional  de

Mobilidade Urbana),  haja vista que e considerado uma forma de auxilio aos usuarios, eximindo-

os do encargo financeiro decorrente do desequilibrio contratual:

Art. 9° 0 regime econ6mico e financeiro da concessao e o da permissao do

servigo  de  transporte  pilblico  coletivo  serao  estabelecidos  no  respectivo

edital de licita?ao,  sendo a tarifa de remuneragao da presta?5o de servigo

de transporte pdblico coletivo resultante do processo licitat6rio da outorga

do peder ptlblico.

'..J

§   5C'   Caso   o   poder   pdblico   opte   pela   ado?5o   de   subsidio   tarifarjo,

o deficit originado  devefa  ser coberto  por receitas  extratarifarias,  receitas

alternativas,  subsidios oreament5rios,  subsidios cruzados intrassetoriais e

intersetoriais   provenientes   de   outras   categorias   de   beneficiEirios   dos

servigos de transporte,  dentre outras fontes,  instituidos pelo poder ptiblico

delegante.

lmporta destacar que a  proposta  legislativa  preve que a  iseneao concedida  sera

periodicamente   reavaliada   pela   Secretaria   de   Mobilidade   Urbana,   que   analisara  todas   as

condig6es   e   crit6rios  que   determinaram   a   concessao   do   beneficio,   a   fim   de   opinar  pela

manutengao ou nao deste.

Disp6e  ainda  o  projeto  de  lei,  sobre  a  concessao  de  gratuidade  de  02  (duas)

passagens diarias  no transporte  publico coletivo  municipal  aos  aposentados  e  pensionistas  da

faixa etaria entre 60 (sessenta) a 64 (sessenta e quatro) anos,  haja vista que o art.  39,  § 3°,  da

Praqu dos Tres Poderes, 73 - 2° andar - Centro - Jacarei-/SP
Telefone:  (12) 3955-91 I I  -Fax   (12) 3961-1092 -gabinete©acarel.sp.gov.br
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Lei   Federal   n°  10.741/203  (Estatuto  do   ldoso)  aborda  a  concessao  desse  beneficio  como

facultativa aos  municipios.

Para  obter  tal   beneficio,   os  "Senior"  deverao  se  inscrever  junto  a   Prefeitura

Municipal,  comprovando  o  atendimento aos  requisitos  previstos  na  proposta,  e  aqueles que ja

usufruem  da  gratuidade  deverao  realizar o  referido  cadastro  ate  31/03/2020  e  comprovar tais

condig6es para validar o beneficio.

Destaca-se  que  a  adoeao  dos  crit6rios  "aposentados  e  pensionistas"  e  "renda

familiar" na concessao da gratuidade aos Seniors visa a garantir que o beneficio seja concedido

aos usuarios que realmente necessitam.

0  projeto  de  lei  disp6e,  ainda,  sobre  a definigao  das  fontes  de  custeio  para  os

inilmeros   beneficios  tarifarios   existentes   no  transporte   ptlblico   coletivo   municipal,   ou   seja,

determina  que  os  recursos  destinados  a  cobrir despesas  relativas  ao  desconto  oferecido  aos

estudantes e a gratuidade concedida  aos idosos e as  pessoas portadoras de deficiencias tern

que ser originados,  respectivamente, da Secretaria de Educacao e da Secretaria de Assistencia

Social.

A  previsao  dos  custos  diretos  das  gratuidades  para  a  Secretaria  de Assistencia

Social e para a Secretaria de Educagao nos anos de 2020,  2021  e 2022 foi calculada com base

nos dados sobre  passageiros  de 2019,  e os  custos indiretos  para a Adminl.stragao  Municipal  a

partir da  iseneao do  lss foram  calculados com  base  na  projegao do  lpcA  (indice  Nacional  de

Pregos   ao   Consumidor  Amplo).   Contudo,   e   provavel   que   a   partir  de   abril   de   2020   haja

consideravel redueao dos recursos necessarios ao custeio da gratuidade concedida aos Seniors,

pois os criterios "aposentados e pensionistas" e "renda familiar" estarao sendo aplicado a todos

os usuarjos da referida categoria.

Quanto   ao   reembolso   dos   custos   relativos   as   gratuidades   dos   estudantes,

portadores  de  deficiencia  e  Seniors,  a  proposta  legislativa  o  condiciona  a  comprovacao  das

informae6es  prestadas  pela  concessionaria  em  relagao  ao  controle  de  passageiros,  a  fim  de

permitir a adequada fiscalizaeao pela Secretaria de Mobilidade urbana.

_...==`L_     ..
Praea dos Tres Poderes,  73  - 2° andaT - Centro - Jacarei'-/SP
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Sendo  assim,   as  medidas  apresentadas  no  presente  projeto  visam  a  que  a

sistema de transporte publico municipal possa avanear na diregao de uma mobilidade racional e

sustentavel,  acompanhando uma tendencia mundial de fortalecimento do transporte pilblico.

Ressalta-se que o  projeto de  lei  possui  s6ljdo escopo  legal,  considerando que e

clever do  Poder Publico Municipal estabelecer as normas e procedimentos a serem observados

pelos usuarios do Sistema de Transporte Publico Municipal,  conforme disp6em o art. 6°, art.  30,

incisos  I  e  V e  art.167,  inciso Vl,  da  Constituigao  Federal,  incisos  lv e V do  art.  40,  incisos  I  e

XXIX  do  art.  61  e  art.116  da  Lei  n°  2.761  de  31  de  mango  de  1990  (Lei  Organica  do  Municipio

de  Jacarei),  art.39,  §  3°,  da  Lei  n°  10.741/03  (Estatuto  do  ldoso),  art.  9°,  §  5°,  da  Lei  Federal

12.587/2012  (Plano  Nacional  de  Mobilidade  Urbana),  art.  35  da  Lei  9.074/1995  e  art.14,  inc.I,

da  LC  101/2000 (Lei de  Responsabilidade Fiscal).

Destaca-se, por fim, que a despesa decorrente desta Lei para o exercicio de 2020

sera remanejada de recursos orgamentarios ja considerados na estimativa da receita municipal

prevista  no  Projeto  de  Lei  de  Diretrizes  Orgamentarias - LDO/2020  a ser encaminhado  a  esta

Casa, de modo que nao serao afetadas as metas de resultados fiscais.

Justificado, nestes termos, a tim de que a proposta possa alcangar plenamente os

seus  objetivos,  encaminhamos  o  Projeto  de  Lei  para  apreciaeao  e  aprovaeao  dessa  Casa

Legislatjva.

Gabinete do Prefeito, 28 de novembro de 2019.

Prefeito lvlunicipal de Jacarei

Praca dos Tres Poderes,  73  - 2° andar - Centro - Jacarei-/SP
Telefone.  (12) 3955-9111  -Fax:  (12) 3961-1092  -gabinete@acarei sp,gov.br
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Of foio  n9  150/2019

A Vossa Excelencia a Sr.a

Thiago Siqueira do Prado

Diretor Geral -ATL

Praca do Tres Poderes,  n9 73

CEP:  12327-080 -Jacaref/SP

Prefeitura de Jacarei

Jacarei, 23 de outubro de 2018.

Assunto: Relat6rio referencia subvengao no transporte coletivo urbano de

Jacarel' -Aspectos tecnicos, juridicos e econ6micos

Senhor Diretor,

Serve-se   do   presente   para   encaminhar   a   Vossa   Senhoria   o   Relat6rio

elaborado  pela comissao tarifaria  referente  a  Subvengao  no transporte  coletivo  urbano de

Jacaref -Aspectos t6cnicos, jun'dicos e econ6micos.

Colocamo-nos a disposi9ao para o que se fizer necessario.

Atenciosamente,

wEL6NfckNfa2ssANITOs
Presidente da Comjssao Tarifaria

Rua Armando Salles de Olivelra.  n9 35 -Jd.  Leonidia  -Jacarel-SP
Telefone.  (12) 3351 -8260 -admi"strativo sri@jacarei.sp.gov.br
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RELATORio REFERENclA suBVENeAO NO

TRANSPORTE COLETIVO URBANO DE JACAREi

ASPECTOS TECNICOS, JURiDICOS  E  ECON6MICOS

0  termo  "subvengao",   significa  subsfdio  ou  auxilio  pecuniario,  em  geral

conferido pelos poderes ptlblicos;  incentivo pdblico  para  alguma atividade.

Quando    citamos    subsidlo    tarifario    de    transporte    pdblico,    estamos

explicitando   no   arcabougo  juridico   com   a   publicagao   da   Lei   de   Mobjlidade

Urbana   n°   12.587/2012,   como  sendo  a   diferenga  entre  a  tarifa   cobrada   do

usuario  (tarifa  pdblica)  e  a  tarjfa  de  remuneragao,  sendo  esta  dltima  a  tarifa

necessaria  para  cobrir  todas  as  despesas  da  concessao,   neste  item,   inclui

depreciagao e remuneragao do capital investido,

Como todo e qualquer tjpo de adogao de subsidios  levanta  duvidas  sobre

sua  utilizagao,  seja em  aspectos t6cnicos  e juridi.cos,  porque  promovem  efeitos

sobre o sjstema operacional e  reflexos econ6mico-financeiros em qualquer tipo

de adogao tarifaria.

Para tal 6 necessarjo levantar alguns questionamentos, tais como:

1)   0  subsidio  no  contrato  de  transporte  coletivo   urbano  de  Jacarei  6

pOssivel?

2)   Qual o reflexo da implantagao do subsidio na esfera tecnjca?

3)   Qual.s medidas juridicas se fazem necessarias?

4)   Como  fica  o  equilibrio  econ6mico  financeiro  do  contrato  de  transporte

coletivo urbano de Jacarel'?

Estas    e    outras    perguntas    tern    embasamento    previsto    na    Lei    n°

12.587/2012,  que ampara  e  jnstitui diretrl.zes da  Politica  Nacional de  Mobiljdade

Urbana.

Art.2°APoliticaNacionaldeMobilidadeUrbanatemporobjetivo

contribuir  para  o  acesso  universal   a  cidade,   o  fomento  e  a

concretiza?5o das condi?6es que contribuam  para  a efetivagao

dos      principios,      objetivos     e     diretrizes     da      politica     de

..;
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desenvolvjmento urbano, por meio do planejamento e da

democratica do Sistema Nacional de Mobilidade  Urbana.

federativos  por  meio  de  cons6rcios

No   Capitulo   11,    Das   Diretrizes   para   a   Regulagao   dos   Servigos   de

Transporte Pi]blico Coletivo, em seu art° 8,  descreve:

9rt. pe A pplitice tarifaria do servigo de transporte poblico coletivoa orientada pelas seguintes direirizes:

I -promogao da equidade no acesso aos servigos;

1!:_  I_e!Poria   da   efjciencia   e   da   efic6cia   na   presta?ao   dos
servlgos:

l!l.:__33r  .instrum?nto  da   poll_tica  de   ocupagao  equilibrada   da
cfd^a.P_e__d.3._esordo  com  o  piano  diretor. mhnicip;i,   rsdr6;al-~e
metropoljtano;

ly:_cp?tpb!iga.odosbpneficiariosdiretoseindiretosparacusteio
da operag5o dos servigos;

Y_ -.,Sirnplicidade  n€  compreensao,  transparencia  da  estruturatarifaria para o usu6rio e publicidade do irclcesso de-r;visi8;

VI -modicidade da tarifa para o usuEirio;

VII   :   integra?ao  fisica,   tarifiiria   e   operacional   dos   diferentes
modos e das redes de transporte poirlico e prlvaJ; ;a-s iiir=i==;

Y!I| :.£_r!iculagao interinstitucional dos 6rgaos gestores dos entes

ela  Lei no 13.683 de 2018
ptlblicos; I iRedac5o  gRA

I::,?^S!3:b.e~I.e_CiT_entoe.pu~bliciqadedeparametrosdequalidade
eco]:t§vn::eadeRendaap:eos:aa%aa°de;asLse:#]°3S6d8e3trdaens2Poa]rfii-Pidrl;dro

¥ar|f=r|o:nc;nnct|':3do  ae,a uLtg'j'Znao9,530 683dede c2roe]dItos      eletr6nlcos

§_ _2_=_,9s  Munipipios  deverao  divulgar,  de  forma  sistematica  e

pe_ri_6f ripa, .os..imppctos  dos  benefi6ios tarifario: i:o;iidi-Jdr: riovalor das tarifas dos servigos de transporte pJili;i ;dri;i~v-o.

Como   observado    no   §    2°,    o   ente    ptibljco    precisa    divulgar   e    dar

transparencia sobre os beneficios tarifarios concedidos.

Mas o municipio pode subsjdiar o transporte coletivo?
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A  resposta  a  esta  pergunta  esta  bern  elencada  na  Lei  n°

contemplada tambem  no Estatuto das Cidades.
12.587/2012  e

Art.  9° a  regime  econ6mico e financeiro da concessao e  o da

permissao   do   servigo   de   transporie   pabllco   coletivo   serac]

estabelecidos.....

§   1°   A  tarifa   de   remuneragao   da   prestagao   do   servigo   de

transporte  poblico  coletivo  devera  ser  constituida  pelo  prego

pill3Iico cobrado do usu6rio pelos servigos somado a receita
oriunda de outras fontes de custeio, de forma a cobrir os
reais custos do servigo prestado ao usuario  par operador

pablico ou privado, al6m da remunera?i§o do prestador.

§ 2° a prego pdblico cobrado do usuEirio pelo uso do transporte

poblico coletivo  denomina-se tarifa  pbblica,  sendo  instituida  por

ato especifico do poder pdblico outorgante.

§  3° A existencja  de diferenE;a a menor entre o valor monet6rio

da tarifa de remuneragao da prestagao do servigo de transporte

poblico  de  passagelros  e  a  tarifa  poblica  cobrada  do  usu6rio

denomina-se deficit ou subsldjo tarif6rio.

§ 5° Caso o poder pdblico opte pela adog5o de subsidio tarif6rio,

d_6ficitori •inado deverfe Ser coberto receitas
extratarifarias    receltas  alternativas    subsidios  or  amentarjos

subsidios cruzados  intrassetoriais  e  in31sE49dajs12P2yapiepife

de outras cate  orias de beneficiarios dos servigos±Sfi3flsB9fl&

dentre outras fontes  instituidos    elo    oder    dblico delQg3pfe.

§7°Com  etemao    oder    dblicodele   ante afixa  5o  a rea.uste

e a revisao da tarifa de remunera  ao da    resta  ao do servi  a e

da tarifa    dblica a ser cobrada do usu5nj9_

§  8°  Compete  ao  poder pdbljco  delegante  a  fixagao dos  niveis

tarif6rios.
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§  11.   a  operador  do   servigo,   por  sua   conta  e  risco  e   sob

anuencia do poder pclblico, podera reallzar descontos nas tarifas

ao  usuario,  inclusive  de  carater  sazonal,  sem  qLle  isso  possa

gerar   qLialquer   direito   a   solicita?ao   de   revisao   da   tarifa   de

remuneragao.

§  12.  a  poder pdblico  poderEi,  em  carater excepcional  e  desde

que    observado    o    interesse    pdblico,    proceder   a    revisao

extraordinaria   das   tarifas,    por   ato   de   oficio   ou   mediante

provoca?ao da empresa, caso em que  esta dever6 demonstrar
sua cabal necessidade,  instruindo o requerimento com todos os

elementos indlspens6veis e suficientes para subsldjar a decisao,

dando publicjdade ao ato

Refer?ado pelo art.  18, sobre as atribui?6es que competem ao Municipio:

Art.  18.  Sao  atribui?6es dos  Municipios:

I  -  planejar,  executar e  avaliar a  politica  de  mobilidade  urbana,

bern   como   promover   a   regulamentagao   dos   servigos   de

transporte urbano;

11  -  prestar,  direta,  indiretamente  ou  por  gest5o  associada,  c)s

servicos de transporte  pilblico coletivo  urbano,  que tern carater

essencial;

Ill  - capacitar pessoas e  desenvolver as  instltuig6es vinculadas

a politica de mobilidade  urbana do Municipio;

Lembrando que o contrato precisa respeitar o principio constitucional -Art.

37, Xxl, da Constituigao Federal, assegurado por legislagao especffica aplicavel,

no Art.10, da Lei Federal n° 8.987/95 (Lei de Concess6es de Servigos Publicos);

conforme  exp6e  tamb6m  o Art.  9°,  caput,  §§7° e  90,  da  Lei  Federal  n°  12.587,

contemplado na  Lei de  Mobilidade  Urbana.
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JUSTIFICATIVA

10)  Considerando  o  que  o  servigo  pdblico  de  transporte  coletjvo  urbano  e  urn

direito   fundamental   do   cidadao,   cabendo   ao   Municipio   assegurar   o   pre?o

acesslvel  e  a  qualjdade  do  sistema,  conforme  previsto  na   Lei  Organica  do

Municipio de Jacarei;

20)   Considerando   a   necessidade   de   se   manter   o   equilibrio   econ6mico   e

financeirodosContratosdeConcessaoparaaprestagaoeexploragaodoservlgo

pdblico  de transporte  coletjvo  municipal  rodoviario  de  passageiros,  bern  como

garantir   a   modicidade   tarifaria    para   os   usuarios,    sem   prejuizo   a    novos

investimentos;

3°)Considerandoqueovalortarifarloapuradocorrespondeajustaremuneraeao

do servigo, de forma a assegurar a qualidade da sua prestagao;

4°)  a  Transporte  Coletivo  6  urn  ben  pL]b[ico  essencial  e  constitui  meio  para  o

funcionamento  das  fung6es  urbanas.  A  qualidade  de  vida  da  populagao  e  a

eficiencia da economja de  urn pais dependem das cidades e de seus sistemas

de transportes.

5°)  urn sistema de transporte eficiente exercefa  uma jnfluencia positiva sobre a

produtividade   dos   diversos   setores   econ6micos   e   a   adogao   de   praticas

sustentaveisterareflexosignificativonomeioambienteenasaudedaspessoas.

Urn   sistema   pabljco   baseado   no   transporte   coletivo,   rompendo   o   modelo

centrado  no  autom6vel,  permlte  substituirmos  o  circulo  vicioso  da  degradagao

urbana pelo circulo virtuoso da mobilidade sustentavel.

6°)   A   necessldade   tecnica   de   adequagao   e   modernizagao   do   servigo   de

transporte coletivo contemplando a  renovagao e adequa?ao da frota de 6nibus,

dos  quadros de  horarios,  da  bilhetagem  eletr6mca,  e fortalecimento  da  gestao

ptlblica,  alem  do cumprimento da  legislagao vjgente,  de forma especial as  Leis

5
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8.666/93,  8.987/95  e  Lei  12.587,   levaram  o  municfpio  a  desenvolver  estudos

especificos para a reestruturaeao dos servigos e adotar a?6es com tais objetivos.

7°) Apoiar as ativjdades da Prefeitura Municipal de Jacarei para que o processo

licitat6rio seja realizado com agilidade e transpatencia de forma que a prestagao

dos servieos de transporte seja realizada com a qualidade eficienci.a, garantindo

o   deslocamento   das   pessoas   em   urn   transporte   coletivo   adequado   a   sua

condieao   de   servigo   pdblico,    satisfazendo   os    principios   de   regularidade,

continuidade,  eficiencia,  seguranga,  atualidade,  generalidade,  cortesia  na  sua

prestagao e modicidade de tarifas.

A data-base do  reajuste  tarifario  no  Municipio  de  Jacarei  6  a  mesma  da

celebragao  do  Contrato  de  Concessao,  qual  seja..   13  de  abril.   No  entanto,  o

processo de apura9ao do valor da tarifa tecnica,  de apuragao do valor da tarifa

ptlbljca  e  de  estudo  de  outras  fontes  de  custeio  para  garantir  a  modicidade

tarifaria demandou complexas reflex6es, justificavei.s em razao da materia e dos

desdobramentos  decorrentes  nas  contas  publicas  e  nas  contas  dos  usuarios

pagantes,  preponderantemente, da classe econ6mica  D e  E.

Em Jacarei e utilizado o subsidio cruzado,  do qual,  o valor da tarifa  ptlblica

atribui  aos usuarios pagantes o d6bjto  integral dos custos do sistema,  inclusive

gratuidades   integral   e   parcial,   o   que   deve   ser   corrigido   para   preservar   a

modicidade tarifaria,  inclusive indicada pela empresa de auditoria independente.

Conforme disposto  na alegagao da concessionaria do servigo:   "o va/or c/a

tarifa tecnica deve ser completamente dissociada do valor da tarifa ptlblica coma

parte da politica  tarifaria  para  manter a tarifa  pdblica  em  patamar satisfat6rio  a

popula§ao   levando   em    consideragao   as   peculiaridades,    necessidades   e

possibilidades existentes no Municipio"`

Para corroborar com esta afirmagao,  precisamos verificar como 6  cobrado

a tarifa de remuneragao e tarifa pthblico do transporte coletivo  urbano de outros

municipios, para tal, algumas argumentac6es e noticiarjc>s do setor:
"a  objetivo  principal  da  tarifagao  do transporte  pdblico  6  gerar

receitas capazes de garantir uma oferta eficiente e adequada de

servigos de transporte pdblico.  Pode-se esperar tamb6m que a

tarifagao  do  transporfe  pdblico  contribua  para   a   redug5o  do

6
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congestionamento  e  dos  impactos  ambientajs  causados  pelo

trafego   de   veiculos,    assim   como   para   uma   coordenagao

efjciente dos modos de transporfe coletjvo e  para a redu?5o da

pobreza.  Considera-se usualmente que,  se o transporie pdblico

deve  alcangar  tais  objetivos, nao  se ode  es ue  ele

or  isso ue  ele  6
±L!Pa;Idiode  olri  muhas  cL.S  ar\nd.a  cld.d..  do  mundo
industrializado" (Banco Mundial,  2002,  p.175j  tradugao nossa).

Conforme descreve o Banco  Mundial, a questao dos custos do transporte

coletivo urbano, ha muito tempo ja e subsidiado em muitas cidades pelo mundo.

Esta         reportagem         feita         no         site         "Agora         6         Simples":

_https://www.aaoraesimples.com.br/2019/05/22/aueda-deLpassaaeirosino-transport±

publico-e-mundif|!  sob  o  titulo:  "Queda  de  passageiros  no  transporte  pdblico  6

mundial";  urn trecho da reportagem:

Aacentwadaqwedanontihierodepassageirostransportadaspor6MibusnoBrasilseestendepelomundo.

Par  aqui,  entre  2012  a  2017  17%  dos  usuarios  deixaram  de  wsar  6tlibus,  segundo  a  Associa€8o  Na¢ioHal  das

Ehiprosas  de  Transports urbano  (NTu).

Em  Nova york,  major cidade dos Estados unidos,  176 mil  pessoas deixaram a redo pt{blica de transports

(qwe  inclui.  al6m  dos  6nibws.  a  mGtr6,  trews,  VLT  e  outros)  par  dia.  No  total.  as  aidedes  amerioanas  perdGram

2%  dos  passageiros  difrios  de  transports  pdblioo  6m  2018 de  acordo  com  a  APTA  (Assooiag8o  do  Transports

Ptiblico  Americano).

Os  6nibus.  coma  mostram  os  dados.  s8o  os  mais  afofados.  A(go  qt/a  acontece  tamb6m  no  Brasil,  pois a

qu6de  no  ndmero de passageiros relatada.

As ¢ausas para as dimimig5es de deManda ego diversas, tanto aqui no  Brasil coma nos Estados unidos ow

Europa.Mal-orprcocupe€go"aqualidadedevidadeseusfuncionariosporpartedasempresas.qu6estinuJam

o   home   office.   inceff tivo   ao   usa   do   transporte   indiyjdwal,   sobretudo   no   Brasil.   al6m   da   chamada   -mjcr

mobilidade-,  qua inc/ui patin4tes a bjcicletas alugades.

Twdo  isso.  por6m,  gera  para  a  transports  ptibljoo  a  6Mus  de  'idar  Com  as  yiagens  majs  longas  -  at6  as

periferias -  a  que  sao as mais custosas,  ¢nqwanto  as  viagens curtas  qwe  pagan  essas  deslocamentos  distantes

acabam ficaMdo iias maos de  micro mobilidade,  de carros ¢ompartilhados  ou at6 mesmo do aMdar a  p6.

Pare Edniundo Pinheiro, presidents da tjp T"sport8s  "0€ w4dt7ggAza/, 4s Mt.4j7g„ c#r/igs c w6dy.4€ ay-#dz#

8  6quilibrar  a  Gusto  dos  yi8gans  long8s.  A  perda  d6ssas  viagens  menores,  qua  6st%o  indo  pare  aplicativos  a

bicicletas, gera aiMda mais d6squilibrio."
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Em 2009,  Pereira e Carvalho ja mencionavam:

Pela  dinamica  do  mercado,  aumento  de  tarifa  gera  perda  de

demanda,  o que,  por sua vez,  gera mais aumento de tarifa,  na

tentativa  de  a  sistema  reequilibrar  receitas  e  custos.  Esse  6  o

ciclo  vicioso  que  o  setor tern vivldo  desde  meados  da  d6cada

passada agravado pelas fortes press6es no custo dos principals

insumos.  (CARVALHO:  PEREIRA,  2009).

Nas tlltimas decadas aconteceram varias politicas pthblicas de incentivo ao

transporte   individual   em   detrimento   ao   transporte   coletivo,   promovendo   o

encarecimento das tarifas praticadas.

0  transporte  individual  motorizado  e  o  transporte  privado  compartilhado,

sao  os  maiores   indutores  das  externalidades   negativas  nos  deslocamentos

urbanos,  prejudicando e encarecendo o transporfe ptlblico.

Urn  dado  tecnico,  as  despesas  com  combustiveis  no  periodo  de  2000  a

2012 subiu  122%, apenas 3% a menos que a infla?ao do periodo, enquanto que

a  compra  de  veiculos  novos  e  usados,  alem  dos  gastos  de  manutengao  no

mesmo   periodo   subiu   apenas   44%,   incentjvando   as   familias   a   adquirirem

veiculos  pr6prios  para  seu  transporte,  provocado  tamb6m  pelo  aumento  dos

custos do transporte coletivo.

Com  o  consumidor  no  limite.  a  tarifa  paga  nao  pode  ser  mais  a  principal

receita do segmento.  Fica  not6rio a percepgao que o transporte coletivo urbano

pdbliconoBrasilviveummomentodefortecrise,quefoiintensificadonosdltimos

anoscomosaplicativosdecompartilhamentoeservigooferecidospelomercado,

como  carona  solidaria  (Wazepool),  Blablacar,  UBER,  99  e  outros.  A queda  de

usuarios pagantes 6 nitida, ben como, o aumento das gratuidades.

Comestecenarioofatorprincipal6sua16gicanegativa.Hoje,seontimero

depassageiroscai,sejaporcriseecon6mjca,incentivoacompradeautom6veis,

outras  opg6es  de  transporte,  etc,  a  qualidade  tambem  cai.  uma  vez  que  ha

menos dinheiro em  caixa  para a  manutengao do sistema de transporte  coletivo

urbano.

Dentre   os   principjos   que   norteia   os   servigos   ptlblicos   6   imporfante

destacar,  para  este  estudo,  o  da  modicidade  tarifaria  e  a  universalidade.  Tais

8
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principios,  dentre  outros,  foram  expressamente  previstos  na  legislagao

como  por exemplo  na  lei  8.987/95 em seu  artigo 6°,  §1° que define o que e urn

servieo pdblico adequado.

A  interpretagao  do  citado  artigo  permite  concluir que  urn  servi?o  pdblico

que impossibilite o acesso a todos devido a falta de modicidade tarifaria o torna

em  urn servi?o  inadequado.  Por ser o  Estado  o detentor do clever de  cumprir a

legislagao  e  propiciar  a  efetiva  prestagao  do  servieo  publico  a  sua  obrigagao

intervir,  de  forma  consciente,  para  que  a  generalidade  e  a  modicidade  tarifaria

sejam atingidas.

Por este  peculiar  regime,  pode-se  afirmar que  a  fixa9ao  da  tarifa  sera  de

privativa  competencia  do  Poder  Executivo  Municipal,  que  o  devera  fazer  com

base   em   uma   politica   pr6pria,   embasada   na   utilidade   do   servigo   para   a

populagao,   na  figura  do  usuario,   mormente  no  pertinente  a  sua  capacidade

econ6mica e  na figura do  prestador,  em  especial,  quando  o servigo e oferecido

de forma indireta,  descentralizada,  que  par ser uma empresa  privada demanda

urn retorno remunerat6rio, contendo a indenizaeao do custo e o lucro.

Sendo competencia  do  Executivo fixar as tarjfas dos servigos pdblicos de

transporte, certo 6 que tambem sera do Executivo a competencia para isentar do

pagamento   dessa   tarifa,   cabe   ressaltar  aqui   que   o   volume   de   gratuidade

compromete a eficiencia do sistema nao contemplado com subsidio.

Abaixo  o  volume  em   percentual  de  subsidios   praticados  em   algumas

cidades do Brasil e do mundo:

Subven§6es ao transporte pdblico como percentual da al.recadacao
total em cidades selecionadas -2007 e 2015

Cidades

Europeias (2007)
Bruxelas
Amsterda
Madri
Zurique
Barcelona

%



Prefeitura de
JACAREi

Latinoamericanas (2015)
Buenos Aires
Caracas
Santiago
Brasilia
Montevid6u
Sao Paulo
Cidade do Mexico

FONTE  DOS  DADOS BRUTOS:  Unite the  Union  (2016).
Banco de  Desarrollo de America  Latina (2015)

Ha em varios parses do mundo urn sistema de financiamento do transporte

coletivo  urbano,  que  cobre  em  media  de  400/o  a  50%  dos  custos  do  sistema,

provenientes  de  tributos  ou  outras  fontes  de  custeio,  o  que  difere  com  o  caso

brasileiro,  em  que,  a  majoria  dos  municipios  a  tarifa  6  coberta  vja  de  regra,

exclusivamente pago pelas passagens.

Miguel Pricinote, gerente de planejamento e qualidade do servigo na Viagao

Reunidas,  infere  em  artigo  no  blog |a_os  PlaneiadQ que "as pry.r)a/.pa/.s  causas

para o aumento das tarifas nos dltimos 15 anos foram a perda de produtividade

e a perda de demanda pagante,  retroalimentadas pelo pr6prio aumento gradual

da tarifa e. tambem, pelo aumento de Gusto dos principals insumos do setor'.

EVOIu€ao dos  Pcl5sagelros @quivalentc`s lransportL-}dci5

par mc.s no sistemci de 6ilibus  urbcino (2013.20`1'}.}
C``i.HC:..~.rk`tuc|.C`vr,`lt(PQ|.  io'i`'..o(C.I.C1`Irtlj(Col     l>.;``J...i;'I`(RS)     ;         '1   |P€)     =   `';    ;u        {`)|RJ)     ..„      |8Al     `1   tt``",t`(SP)

Ano

I,,-.
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0 Contrato de Concessao n.a 4.013`000/2007 demonstra de maneira clara
a finalidade prjncipiol6gica do equilibrio econ6mico-financeiro:

5.1.   A  tarifa   de   utiliza?ao   do   servigo   de   transporte   poblico
coletivo     urbano     por     6nibus     sera     fixada     por     ato     do
CONCEDENTE,  observados os principios da modicidade e
da   manuteng5o   do   equilibrio   econ6mico-financeiro   do
contrato de concess5o.

5.2.   A   remuneragao   dos   servigos   prestados   devera   ser
adeqr=da  a  suficiente  para,  sem  prejuizo  do  principio  da

To_qic_;is?de       ,das        tarjfas        pdblicas,         assegurar        a
CONCESSIONARIA:

5.2.1.     a    justa    remuneragao    do    capital    empregado    e    o
ressarcimento da sua depreciagao;

5.2.2..   o  equilibrio  econ6mico-financeiro  para  a  prestag5o  do
servigo;

5:2.3:. a. ^cob.ertura dos custos do transporie oferecido em regime
de ef.Iciencia.

0 Contrato de Concessao traz duas diretrizes para a determinagao do valor
da tarifa.

1a)   na  clausula  5.1,   ao  tratar  do  valor  da  tarifa,   condiciona-o  a  observancja
concomitante de dois principios basilares das delegag6es de servjgos ptlblicos,
nao exclLldentes entre si:  o equilibrio econ6mico-financeiro e a modicidade da
tarifa pago pelo usuario.

2a)  estabelece  que  a  remuneragao  da  concessionaria  devera  ser adequada  e
suficientes para assegurar os generos de custos e investimentos arrolados nas
subclausulas 5.2.1  e ss., sem prejuizo, novamente, da modicidade da tarifa paga
pelo usuario.

Compete  ao  poder  publico  encontrar  novas  alternativas  para  garantir  a
remunera9ao  do  transporte  coletivo  pdblico  urbano  para  a  concessionaria  em
caso de deficit financeiro-operacional.  Contemplada tamb6m  pela  Lei n° 12.587:

Art. 6= 4 Pol.!tic,a.Naclonal de Mobilidade urbana 6 orientada pelasseguintes djretrizes:

'"J
VllI  -  garantia  de  sustentabilidade  econ6mica  das  redes  de
iran?.porfp pablico coletivo de passageiros. de modo a preservar a
C,P!!!n!i,dads, ? uriv^ers_al!gede e a modicidade tarif6ria do servi?o.
(Incluido pela  Lei  n°  13.683,  de 2018)

Uma   pesquisa   realizada   em   2018   pelo   lnstituto   Clima   e   Sociedade,

disponfvel   no   site   da  ANTP  -  Associagao   Nacional   de  Transporte   Pablico

iE
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•.I Ivww' .arit .br/noticias/cli s/rna- ualidade-do-trans ublico-

aumenta-a- referencia-da- ulacao- or-carro.htm aponta  que  49%  dos  usuarios

de  Uber costumavam  usar 6nibus,  ou seja,  o Gusto,  o conforto e a facilidade do

aplicativo,   transferiu   parte   dc>s   usuarios   de   6nibus   coletivo   para   o   servjeo

compartjlhado  no  Brasil.

Com a edigao da  Lei da Mobilidade  Urbana a possibilidade da implantagao

de  subsidio direto  para  o transporte  pdblico ficou  mais  evidente.  Art.  8°,  incisos

I,  lv e Vl, ja  comentados  anteriormente.  Portanto,  a  pr6pria  Lei  n°  12.587/2012,

confere esta alternativa.

A  concessionaria  do  servigo  pdblico  de  transporte  coletivo  urbano  JTU,

solicitou  a  revisao  do  valor  da  tarifa  do  transporte  coletivo,  sem  especificar  o

valor     pretendido,     fundamentando     o     pedido     no     relat6rio    da     Auditoria

lndependente    contratada    pela    Municipalidade,    que    analisou    o    equilibrio

econ6mico   financeiro   da   Empresa,   bern   como,   nos   fatores   que   provocam

aumento do custo operacional.

A    ampljagao   do    ntlmero    de    usuarios    gratuitos,    com    integragao   e

gratuidade:  no  periodo  de  marco  de  2.018  a  margo  de  2.019,  o  percentual  de

gratuidade se manteve  proximo ao  periodo  anterior,  sendo  urn total  de 22,97%

dos usuarios do sistema.

Em Jacare[, assim como em outras cidades brasileiras, houve urn aumento

consideravel   da   utilizagao   de   Aplicativos   de   compartilhamento   e   caronas

solidarias com remuneragao, tais como: Waze Carpool;  BlaBlacar e outros.  Este

ambiente  legal  insfavel,  aumenta  na  mesma  velocidade  das  novas  interag6es

sociais criadas pelos aplicativos de compartilhamento. A utmzagao de aplicativos

de transporte  privado  individual,  diminui  a  quantidade de  pagantes que  utilizam

o transporte pdbljco, consequentemente aumenta o percentual de nao pagantes

do  transporte   coletivo.   Exemplos:   a   utilizagao  do   UBER,   99,   CABIFY,   entre

outros,  do qual,  nao transporta passageirc>s com gratuidade,  al6m de aumentar

o volume de vefculos na via  publjca.

Preliminarmente   e   necessario   fixar   em   novembro   de   2016   o   marco

temporal inicial  para analise do presente pedido, tendo em vista que  na referida

data  a  Concessionaria  anuiu  com  a  renovaeao  do  contrato  par  mais  10  (dez)

anos,  nas condig6es ofertadas pela Municipalidade,
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Dado    que    a    empresa    aceitou    a    renovagao    do    contrato    na    data

convencionada   por   mais   dez   anos,   pressup6em-se   equilibrio   econ6mico-

financeiro do contrato na assinatura deste novo periodo. Possfveis desequilibrjos

futuros, fazem parte do risco do neg6cio,  mas a mudanga radical dos habitos de

consumo,  atrelado  ao  aumento  da  idade  da  popula?ao  residente  de  Jacarei,

impactaram   acima  do  equilibrio  razoavel  discriminado  no  contrato,   do  qual,

impactou  de  forma direta  e  jndireta  nos  custos fixos  e variaveis  do sistema  de

transporte ptlblico.

Mesmo  estabelecendo  os  marcos  temporais:  (11)  quest6es  estruturais  de

2017 em diante;  (11) quest6es econ6micas financeiras e seu impacto no custeio,

de margo de 2018 ate a presente data.

a)   Varios    elementos    desestabilizadores    ocorreram    desde    2016    que

impactaram de forma djreta e indire{a sobre o transporte coletivo urbano.

Neste   cenario   nao   podemos   esquecer   da   recente   crise   financeira

internacional com  a amplificagao de  choques fjnanceiros,  refer?ada  pelo

comportamento   pro-ciclico   de   diversos   agentes.   Nesse   contexto,   as

medjdas macroecon6micas ganharam major destaque na midia na busca

pela estabilidade financeira.

b)   Contribuig6es   que   buscam   esclarecer   os   efeitos   de   determinados

instrumentos  de  regulagao  sobre  variaveis  contabejs,  macroecon6micas

e financeiras,  com base em  urn modelo que introduz fricg6es na oferta de

servigos prestados pelas concessionarias de servi9os pdblicos.

c)   Choque  entre  a  oferta  e  a  demanda,  vinculado  aos  novos  instrumentos

disponiveis para a sociedade, como apljcativos utilizados para transporfes

compartilhados,    que   conflitam   com    interesse   das   concess6es   que

necessitam  de  aportes  de  investimentos  djretos,  constantes  e  em  nivel

cada  vez  mais  t6cnico,  com  base  nas  novas  tecnologias  embarcadas

existentes.

d)   Na   comparacao   entre   os   diferentes   conceitos   de   ciclo   econ6mico,

observa-se   que   uma   maior  cooperagao   da   autoridade   municipal   em

relagao    aos    objetivos    da    politica    de    mobilidade    urbana,    que    e

proporcionada  quando  se  utiliza  a  relagao  entre  uso  e  produto  como

referencia para o acompanhamento do ciclo econ6mico.
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e)   a   choque   de   politicas   convencionais   com    as   politicas   sociais   de

adequagao  da  mobilidade  urbana,   promovem  conflitos  de  interesse  e

estressam  o  ambiente  em  discussao,  pois,  de  quem  sera  a  conta  da

desarticulagao  do   sistema   de  transporte   coletivo   urbano,   que   requer

investjmentos constantes.

f)    Analises  de   reequilibrio  econ6mico-financeiros  sao  necessarios   neste

ambiente  de   incerteza   e   desenvolvimento  da   sociedade,   pc)is,   novos

agentes  e  variaveis  impactam  de  forma  direta  nos  custos  de  transporte

coletivo urbano.

g)   Em    especifico,    os    insumos    relacionados    ao    petr6leo,    tais    como:

combustiveis,   lubrificantes,   pneus  e   outros,   aumentaram   mais  que   a

inflagao  oficial  no  Brasil,  entre  2016 a  2019,  destacando que  nos  ultimos

12  meses,  apenas  a  titulo  de  informagao,  os  pneus  subiram  em  media

7,78%, a recapagem de pneu subiu em 6,99% (Fonte: SETCARFS -abril

2018 a abril 2019), este e apenas urn dos insumos constantes na planilha

de transporte coletivo.

A analise preliminar da Comissao  Tarifaria  da tarifa t6cnica e os  impactos

das gratuidades no valor da tarifa:

A tarifa tecnica apontado pelo laudo da auditoria realizada,  aponta que o valor a

ser praticado para a promogao do reequilibrio econ6mico-financeiro 6 de R$ 5,97

(cinco  reais  e  noventa  e  sete  centavos).  0  efeito  da  gratuidade  sabre  a  tarifa

tecnica  6  de  22,97%,   Gusto  direto  que   impacta   sobre   o  valor  dos   usuarios

pagantes   do   sistema,   al6m   da   meia   passagem   paga   pelos   estudantes   e

professores de Jacarei, que correspondem a 10,26% dos usuarios do transpor{e

ptlblico coletivo urbano do municipio de Jacarei.

Com   base   na   nova   planilha  que  foi   estabelecjdo   pela  ANTP,   como  a

metodologia  a  ser aplicada  no transporte  coletivo  urbano  no  Brasl.I,  verificou-se

que  o  Gusto  por  passageiro  nao  pagante  transportado  em  Jacarei,  a  tarifa

pdblica  precjsa   contemplar  inclusive  os  nao   pagantes   (gratuidades:   idoso,

senior,  especiais,  tiro  de  guerra,   integrac6es  e  tamb6m  a  metade  do

transporte  escolar  de  professores  e  estudantes).  Para  manter  o  equilibrio

14
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econ6mico-financeiro  do  transporfe  coletivo  urbano  de  Jacarei  a  tarifa  tecnica

indicada  pela  auditoria  6  de  R$  5,97  (Cinco  reais  e  noventa  e  sete  centavos),

djsposto  na  pagjna  37  do  laudo  da  auditoria  jndependente  do  Grupo  Maciel  &

Russell  Bed ford.

Impacto  de  cada  medida  referendada  pela  Secretaria  de  Mobilidade  no

valor de referida tarifa.

Os  impactos  da  medida  referendada  pela  Secretaria  de  Mobilidade  Urbana  no

valor da tarifa, sao:

a)   Aumento do custeio provocado pelo encerramento do periodo de isengao

do  lssQN  (imposto  sobre  servigos  de  qualquer  natureza),  a  partir  de

janeiro de 2019, que influenciou nos custos operacionais da ordem de R$

109.280,10  (Cento  e  nove  mil,  duzentos e oitenta  reais  e dez  centavos)

por mss, em media.

b)   Aumento dos insumos acima da  inflagao oficial.

c)   Alto n° de passageiros utilizando a gratuidade do sistema  (22,97%).

Variagao dos lnsumos mos t]Itimos 12 meses

maio de 2018 a maio de 2019

Produto Variaeao em o/o

Oleo de CarterC)leodeCambio 438%
4,77%

Diesel S50/10 3,34%
Adltivo ARLAVeiculoCarroceriaPneu -3,20%

8,51%

3,28%

6,22%

RecapagemLavagemdeveiculo 3,96%

4,50%
Salario de  motorista 7,70%

Seguro casco 7,95%                                I

d)   Aumento da oferta de novos apljcativos de transporte individual, afetando

o sistema de transporte coletivo urbano.
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e)    Meia    passagem    paga    pelos    estudantes    e    professores    de    Jacare[,    que

correspondem  a  10,26% dos  usu5rios  do transporte  ptiblico  coletivo  urbano do

municl'pio  de Jacarei'.

f)     A   integrac5o,   em    ntimeros   oficiais,   60,4   mil   usu5rios   por   mes    (4,999%).

Gratuidade disposto  pelo processo  licitat6rio.

g)    Aumento dos nao  pagantes  (15,63%  em  2017-2018)  e  diminuicao dos  pagantes

(9,57% em  2017-2018)  .

h)    Concentraeao dos  usu5rios do sistema  nas classes  D e  E (92,41% dos usu5rios).

i)     Aumento   do   ntimero   de   variaveis   a   serem   consideradas   no   custos   com   a

mudan¢a  e  atualizacao  do sistema  de tarifag5o,  saindo da  planilha  GEIPOT para

nova   metodologia   de   calculo   exposto   pela   ANTP  -  Associacao   Nacional   de

Transporte  Pdblicos.

Tipos de Totais ano 2017 media Mensal

passageiros do ano de 2017

Pagantes 9.879.139 823.262 (69,45%)

Escolar meia-tarifa 1. 706. 349 142,196 (12%) em2018representava10,26%

Gratuidades 1.845.104 153.759  (12,97%)

lntegrasao 794.618 66.218  (5,59%)

Total 14.225.210 1.185.434

A partir dos dados operacionais e dos custos totais resultantes da operaeao

do  sistema de transporte  coletjvo  urbano  auditados,  pela empresa  de  auditoria

foi indicada a tarifa pdblica de R$  5,97 (cinco reais e noventa e sete centavos).

0  valor  da  tarifa  pdblica  indicada  pela  empresa  de  auditoria  6  neste  ato

reconhecida como tarifa t6cnica,  ou  seja,  recomenda-se que a tarifa t6cnica ou

tarifa   de   manutengao   para   o   servigo   de   transporte   coletivo   municipal   de

passageiros seja estabelecida no valor de R$ 5,97 (cinco reajs e noventa e sete

centavos).
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Recomendaeao:

Considerando   a   necessidade  de   se   manter  o  equilibrio  econ6mico

financeiro dos Contratos de Concessao para a prestagao e exploragao do servigo

publico  de  transporte  coletivo  municipal  rodoviario  de  passagejros,  bern  como

garantir a modicjdade tarifaria para os usuarios, sem prejuizo dos investimentos

e manutengao necessaria para o born funcionamento do sistema, opinamos pela

necessidade de cobertura da diferenga de valores, conforme bilhetagem, atraves

de  subvengao tarifaria,  de fonte de  custeio,  conforme descrito  no Art.  9° §  10 e

2°,  para o equilibrio da modicidade tarifaria

0 TCU comenta sobre o tema:

Regulamentando   o   dispositivo   constitucional   acima,    a   Lei

8.666/1993  -que  regulamenta  as  licitag6es  e  os  contratos  -

igualmente    garante    o    equilibrio    econ6mico    financeiro    em

diversos dispositivos legais, quais sejam: artigo 57, §1° -garantia

de ec|uilibrio eccin6mico financeiro nc]s casos de prorrogagao de

contrato; artigo 58, §§ 1° e 2° -modificagao unilateral de contrato

pela Administragao,  assim como a alinea d,  incjso 11, artigo 65,  e

§§ 5° e 6°, nos quais nos deteremos com major dedicagao."

"Equilibrjo  econ6mico-financeiro,  assegurado  pela  Constituigao

Federal, consiste na manutengao das condig6es de pagamento

estabelecidas   inicialmente   no   contrato,   de   maneira   que   se

mantenha estavel a relagao entre as obrigag6es do contratado e

a justa retribuigao da Administra?5o pelo fomecimento de bern,

execugao de obra ou prestagao de servigo.

Conforme define o Artigo 58, da  Lei 8.666/93 em seu...

§ 1Q  As   clausulas   econ6mico-financeiras   e   monet6rias   dos

contratos administratjvos nao poderao ser alteradas sem pr6via

concordancia do contratado.
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§2P   Na    hip6tese    do    inciso    I    deste    arfigo,    as

econ6mico-financeiras do contrato deveri5o ser revistas para que

se  mantenha o equilibrjo contratual.

A   manuteneao   do   beneficio   ao   estudante   devera   ser   custeada   por

subvengao a  ser repensada de acordo com  o s6lido escopo  legal vigente,  com

base  de  custeio  de  outra  receita  que  nao  seja  pura  e  simplesmente  a  tarifa

praticada.

A cidade de Sao  Paulo subsidia em torno de 20°/a  do valor da  passagem do

transporte coletivo urbano.  Em  media,  em  Jacarei sao  142 mil  usuaricts  mss do

vale   estudante   nos   meses  de   aula,   c)u   seja,   por  volta   de   R$   340.800,00

(Trezentos e  quarenta  mil  e  oitocentos  reais)  mss  em  media.  Com  valor anual

aproximado  de  R$  4.089.600,00  (Quatro  milh6es,  oitenta  e  nove  mil  reais  e

seiscentos reais), que representa  5,45% a 6% do valor total do sistema.

Jacarei, 22 de outubro de 2019.

Santc)

Oliveir

Presidente da Comissao Tarifaria
(

9a -Membro da Comissao Tarifaria

-Membro da Comissao Tarifaria
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