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Municípios e União estão concluindo proposta para reduzir tarifas

O Fórum Nacional de Secretários e Dirigentes de Transporte Urbano e Trânsito, a 

Frente Nacional de Prefeitos e a Secretaria Nacional da Mobilidade, do Ministério das 

Cidades, estão concluindo uma proposta, combinando subvenção e desoneração, 

para permitir a redução da tarifa do transporte público urbano para o usuário final. 

 A informação foi anunciada em Curitiba, durante a 59a Reunião do Fórum Nacional 

de Secretários e Dirigentes de Transporte Urbano e Trânsito, nos dias 23 e 24 de 

março de 2006. O encontro teve a participação de 149 técnicos e autoridades, 

representando 39 municípios de todas as regiões do País. “O tema da tarifa traz 

grande excitação social; houve recentemente manifestações de rua, inclusive, com 

mortes, e, portanto, há urgência de que encontremos uma alternativa para reduzir 

as tarifas e mantê-las reduzidas”, disse o presidente do Fórum Nacional, o 

secretário de Planejamento Urbano, Transporte e Meio Ambiente de Olinda, 

Oswaldo Lima Neto.

 O prefeito de Curitiba, Beto Richa, mencionou como desafio que se coloca para o 

transporte público urbano de passageiros a redução das tarifas com garantia da 

qualidade do serviço. O Fórum Nacional propôs à ANTP que analise a possibilidade 

de criação de um índice setorial, capaz de medir as variações dos custos que 

formam as tarifas.

  

GRATUIDADES - O diretor-presidente da Empresa de Urbanização de Curitiba 

(URBS), Paulo Schmidt, criticou o crescimento das gratuidades, o que onera a tarifa 

para aqueles que pagam. Mencionou a importância de haver uma discussão com 

autoridades de Educação, para que essa pasta contribua o com custeio do 

transporte de estudantes de nível médio. Ele relatou o convênio entre o Estado do 

Paraná e o Município de Curitiba visando à aquisição direta de combustível com 

menor carga tributária.

 

 

Outros temas colocados em debate

Durante a 59a Reunião, houve ainda debates sobre a questão do 

descontingenciamento de recursos do setor, referentes ao Fundo Nacional de 

Segurança e Educação de Trânsito (Funset) e ao seguro de Danos Pessoais 

Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT). Foram discutidos o 

polêmico tema da regulamentação das moto-táxis e a questão da licitação dos 

serviços de transporte, entre outros assuntos.

 

PRESENÇA - Participaram do encontro, entre outros técnicos e autoridades do 

setor, o secretário nacional de Transporte e da Mobilidade Urbana (Semob), 

Ministério das Cidades, José Carlos Xavier; o diretor do Departamento Nacional de 

Trânsito (Denatran), Alfredo Peres. A ANTP esteve representada por seu presidente, 

Rogerio Belda, e pelo superintendente Marcos Pimentel Bicalho.

 

 

Secretários discutem experiências sobre licitações

Na manhã do dia 24 de março, foi debatido o tema Licitações nos Transportes 

Públicos, incluindo experiências, êxitos e dificuldades nos processos de licitação e 

modelos de remuneração dos operadores.

 

FORÇA LOCAL - José Carlos Xavier fez um relato a respeito do seminário nacional 

recentemente realizado pela Secretaria Nacional de Transporte e Mobilidade Urbana 

(Semob), em Belo Horizonte. Asseverou que esse encontro reforçou o entendimento 

do Ministério das Cidades de que um aspecto fundamental para os contratos 

licitatórios deve ser o fortalecimento da capacidade de gestão dos órgãos locais. E 

que é preciso discutir a melhor forma de remuneração dos operadores, pois, 

atualmente, essa fórmula não estimula a produtividade no setor.

 

MUNICÍPIOS - O presidente da Empresa Municipal de Desenvolvimento de 

Campinas (Emdec), Gerson Bittencourt, destacou a importância do trabalho junto 

ao Ministério Público para o êxito do processo licitatório em seu município.

 O presidente da CET de Santos, Rogério Crantschaninov, destacou a importância 

do aprofundamento, na fase do edital, de estudos de engenharia e de economia de 

transporte, além da parte jurídica.

 

OPORTUNIDADE - O representante da cidade de Belo Horizonte, o ex-presidente 

do Fórum Nacional, Ricardo Mendanha Ladeira, assinalou que o processo de 

licitação, além de ser uma obrigação legal, é muito oportuno para repactuar as 

regras que organizam os serviços de transporte. Ele defendeu que o poder 

concedente tenha controle de pelo menos uma parte da receita do sistema, como 

forma de ter maior controle sobre os operadores.

 

 

Próxima reunião será em junho, na cidade de Campinas

Campinas será a sede da 60a Reunião do Fórum Nacional de Secretários e 

Dirigentes de Transporte Urbano e Trânsito, nos dias 1 e 2 de junho de 2006.

 

 

 

Fórum Nacional e governo querem entender o fenômeno moto-táxi

 

 O debate sobre um projeto de lei nacional visando regulamentar as moto-táxis (há 

23 projetos sobre essa matéria no Congresso Nacional) dividiu opiniões durante a 

59a Reunião do Fórum Nacional. 

 De um lado, estão os que rejeitam a possibilidade de que as motos possam ser 

utilizadas com segurança para o transporte público de passageiros, apontando, 

entre outros, o próprio passageiro como fator de risco.

 No outro pólo, estão aqueles que acreditam que o fenômeno da moto-táxi seja 

irreversível, devendo ser regulamentado, mas em nível local; iniciativas para 

regulamentação em nível federal foram criticadas por poderem estimular o 

fenômeno onde ele ainda não eclodiu. 

 Alguns municípios defendem o argumento de que o número de acidentes de moto-

taxistas é bem menor do que o de motos em geral, mas muitos especialistas 

desconfiam desses dados, imaginando que acidentes com moto-táxis são descritos 

apenas como acidentes de moto. O Código de Trânsito Brasileiro não proíbe a 

utilização de motocicletas como veículo para o transporte de passageiros. 

 

COMPREENDER - Em razão do número de projetos de regulamentação e de 

consultas de diferentes setores, uma semana antes da reunião do Fórum Nacional, 

em 15 de março, a Secretaria Nacional de Transporte e da Mobilidade Urbana 

(Semob) e o Denatran encaminharam pedido ao ministro das Cidades, Márcio 

Fortes, para que faça sugestões junto à Casa Civil e à Secretaria de Relações 

Institucionais da Presidência da República para a criação de um grupo de trabalho 

com a participação dos ministérios da Saúde, Meio Ambiente, Trabalho e 

Previdência Social para que, em prazo a ser fixado pelo ministro, "produza relatório 

completo” para subsidiar as decisões federais quanto a moto-táxis e moto-frete.

 O Fórum Nacional de Secretários e Dirigentes de Transporte Urbano e Trânsito e a 

ANTP também acreditam que a questão das moto-táxis deve ser estudada em 

profundidade, num esforço que avalie o papel das motos na mobilidade urbana, o 

impacto que as moto-táxis podem ter sobre serviços regulares tradicionais, as 

questões de segurança (número e gravidade dos acidentes) e o impacto ambiental 

desse tipo de serviço.

 

 

Protesto nacional pela liberação de R$550 milhões do Funset e 
DPVAT

Os secretários reunidos em Curitiba pediram urgência no descontingenciamento dos 

recursos do Fundo Nacional de Segurança e Educação de Trânsito (FUNSET) e 

também de um percentual de 5% do seguro sobre Danos Pessoais Causados por 

Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT). Os valores, somados, chegam a 

aproximadamente R$550 milhões e vêm servindo de lastro à política econômica do 

governo, em vez de serem aplicados em educação e segurança de trânsito.

 Foi aprovada uma proposta para que os municípios realizem um protesto nacional, 

em maio, ingressando com ações simultâneas no Ministério Público Federal, pedindo 

a liberação do FUNSET e do DPVAT. Os secretários entendem que, uma vez 

liberados, esses recursos devem ser investidos proporcionalmente nos municípios 

geradores da arrecadação, sendo reservada uma parte para investimentos de 

interesse social.

 

 

Peres explica porque a capacitação demora

Ao participar da 59a Reunião do Fórum Nacional, o diretor geral do Denatran, 

Alfredo Peres, informou que, em razão das mudanças nesse organismo, a proposta 

de redução do número de Câmaras Temáticas foi adiada para 2007. Ele falou 

também sobre o curso de capacitação a ser promovido pelo Denatran para as 

equipes dos municípios. Explicou que a iniciativa não foi implementada porque o 

Congresso ainda não votou o orçamento para 2006. Os secretários disseram a 

Peres que a forma mais eficiente de fazer a capacitação é entregar os recursos aos 

municípios.

 

 

Organizações apoiaram a realização da 59a Reunião

A direção do Fórum Nacional de Secretários e Dirigentes de Transporte Urbano e 

Trânsito agradece às organizações que apoiaram o desenvolvimento das 59a 

Reunião, na cidade de Curitiba, expondo seus produtos e serviços. São elas: 

Dataprom, Digicom, Logitrans, Mercedes Benz, Rede Ponto Certo, SonSun, Tacom e 

Transdata. Para a realização do evento, a Prefeitura Municipal de Curitiba teve o 

apoio da Volvo.
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