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As	  políAcas	  públicas	  têm	  duas	  caracterísAcas	  gerais:	  
• a	  busca	  do	  consenso	  
• a	   definição	   de	   normas	   para	   resolução	   e	   para	   processamento	   de	  
conflitos	  

Políticas públicas 

Podem	  ser	  divididas	  em	  três	  Apos:	  
• políAcas	  públicas	  redistribuAvas	  
• políAcas	  públicas	  distribuAvas	  
• polí%cas	  públicas	  regulatórias	  

PolíAca	  pública	  é	  todo	  Apo	  de	  ação	  que	  tem	  efeito	  social,	  
envolvendo	  recursos	  públicos	  



Política Estadual de Transporte 
Intermunicipal de Passageiros / SC 

No	  que	  consiste	  a	  Polí%ca	  Estadual	  de	  Transporte	  Intermunicipal	  de	  Passageiros	  de	  
Santa	  Catarina?	  
Conjunto	  de	  diretrizes	  estabelecidas	  pela	  sociedade,	  princípios	  norteadores	  de	  ação	  
do	  poder	  público;	  instrumentos,	  regras	  e	  procedimentos	  para	  as	  relações	  entre	  poder	  
público	  e	  sociedade.	  
	  

Como	  será	  ins%tuída?	  
Por	  lei	  estadual	  específica,	  posteriormente	  regulamentada	  por	  decreto.	  
	  

O	  que	  abrange?	  
O	  sistema	  de	  transporte	  rodoviário	  e	  hidroviário	  intermunicipal	  de	  passageiros	  (outros	  
modais).	  
	  

Por	  que	  realizar	  Encontros	  Regionais?	  
Propiciar	  a	  parAcipação	  democráAca	  da	  sociedade	  catarinense.	  



OBJETIVO	   DIRETRIZ	   AÇÃO	  
Desenvolvimento	  
socioeconômico	   •  Integração	  regional	   Plano/Projetos	  

Melhoria	  da	  qualidade	  dos	  
serviços	  de	  transporte	  /	  	  
inclusão	  social	  

•  Atendimento	  saAsfatório	  às	  demandas	  -‐	  integração	  
•  Modernização	  	  técnica	  e	  de	  gestão	  	  
•  UAlização	  de	  infraestrutura	  de	  boa	  qualidade	  
•  Acessibilidade	  aos	  lugares	  de	  desejo-‐integração	  
•  Acessibilidade	  bsica	  
•  Conforto,	  segurança	  

Plano/Projetos	  

Redução	  dos	  impactos	  sociais	  e	  
econômicos	  das	  viagens	  

•  Modicidade	  tarifária	  	  
•  Redução	  do	  número	  de	  acidentes	  	  
•  Redução	  de	  custos	  operacionais	  /consumo	  de	  combuscvel	  
•  Frotas	  de	  veículos	  não	  poluentes	  e	  energeAcamente	  eficientes	  
•  Sustentabilidade	  ambiental	  

Plano/Projetos	  

Modernização	  das	  relações	  
insAtucionais	  

•  Licitação	  de	  serviços	  por	  lotes	  	  (rede)	  ou	  área	  geográfica	  
•  Interação	  com	  outros	  sistemas	  
•  Interação	  com	  outras	  jurisdições	  

Plano/Projetos	  

Modernização	  tecnológica	  e	  
gerencial	  

•  Informação	  ao	  usuário	  
•  Treinamento	  dos	  prepostos	  
•  Indicadores	  de	  desempenho	  
•  Sistemas	  para	  vale-‐transporte	  e	  venda	  de	  passagens	  
•  Profissionalização	  do	  órgão	  gestor	  

Plano/Projetos	  

Racionalização	  da	  operação	   •  MulAmodalidade	  
•  integração	   Plano/Projetos	  

Política Estadual de Transporte 
Intermunicipal de Passageiros / SC 



POLÍTICA	   PLANO	   PROGRAMAS	  
PROJETOS	  

Sequência do processo  

Conjunto	  de	  diretrizes	  
estabelecidas	  pela	  sociedade,	  
regulação	  das	  relações	  entre	  
poder	  público	  e	  sociedade.	  

Conjunto	  de	  prioridades,	  
opções	  e	  medidas	  para	  a	  
implementação	  	  da	  
políAca.	  

Agenda	  organizada	  visando	  à	  
consecução	  de	  objeAvos	  
definidos	  na	  políAca	  e	  no	  
plano.	  



	  	  
Obje%vo:	  colher	  subsídios	  e	  propiciar	  embasamento	  para	  a	  formulação	  de	  
uma	  proposta	  para	  a	  PolíAca	  Estadual	  
	  
Promoção:	  Departamento	  de	  Transporte	  e	  Terminais	  -‐	  Deter	  
	  
Desenvolvimento:	  apresentação	  dos	  temas	  e	  plenária	  para	  parAcipação	  
pública	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Eixos	  temá%cos:	  PolíAca	  regulatória	  -‐	  PolíAca	  operacional	  –	  PolíAca	  tarifária	  
	  
Resultado:	  relatórios	  dos	  encontros	  -‐	  	  relatório	  final	  com	  a	  proposta	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Endereço	  eletrônico:	  hfp://www.deter.sc.gov.br	  

Encontros Regionais 





 
 
 1	  -‐

ENCONTROS	  
REGIONAIS	  

	  
2	  -‐	  SITES	  

RESULTADOS	  
2	  

RESULTADOS	  
1	  

PROPOSTA	  Diagnóstico do 
sistema 

•  legislação 
•  dados e informações 
•  integração regional 
•  adoção de APTS  

Levantamento de 
dados e informações 

•  situação vigente 
•  interação com outros 

sistemas 
•  União e Estados 

MÓDULO	  1	  
DIAGNÓSTICO	  DO	  
SISTEMA	  ESTADUAL	  

MÓDULO	  2	  
POLÍTICA	  ESTADUAL	  

Preparação dos 
encontros regionais 

•  material base 
•  metodologia 

•  planejamento 
•  organização 

Referencial para 
discussão 

•  funções do sistema 
•  interface ambiental 

•  cenário atual 
•  minuta da política 

Metodologia dos estudos 



Cenário legal / institucional 

SIE	  -‐	  Secretaria	  de	  Estado	  
da	  Infraestrutura	   CTP	  -‐Conselho	  Estadual	  de	  

Transportes	  de	  Passageiros	  

DETER	  -‐	  Departamento	  de	  
Transportes	  e	  Terminais	  

planeja,	  formula	  e	  
normaAza	  políAcas,	  

programas,	  projetos,	  ações	  
e	  execuções	  de	  obras	  

aprecia	  os	  assuntos	  relacionados	  
com	  o	  transporte	  rodoviário	  

intermunicipal	  de	  passageiros	  e	  julga	  
os	  recursos	  interpostos	  contra	  a	  
imposição	  de	  multas	  aplicadas	  às	  

empresas	  operadoras	  

planeja,	  executa,	  
fiscaliza	  e	  controla	  	  

segurança	  do	  transporte	  
hidroviário	  

Marinha	  do	  Brasil	  
Capitania	  de	  Portos	  



Cenário legal 

O	  sistema	  de	  transporte	  público	  sob	  a	  jurisdição	  do	  Estado	  compreende:	  
	  
• transporte	  rodoviário	  intermunicipal	  de	  passageiros	  
Lei	  Estadual	  nº	  5.684,	  de	  9	  de	  maio	  de	  1980	  
	  	  	  	  Decreto	  nº	  12.601,	  de	  6	  de	  novembro	  de	  1980	  
	  
• transporte	   hidroviário	   intermunicipal	   -‐	   navegação	   interior	   (intermunicipal)	   e	   de	  
travessia	   (cujo	   percurso	   esteja	   inserido	   na	   área	   de	   abrangência	   dos	   respecAvos	  
sistemas	  rodoviário	  ou	  ferroviário	  estadual)	  	  
Súmula	  AdministraBva	  da	  Antaq	  nº	  001,	  9	  de	  agosto	  de	  2004	  
	  
• transporte	  ferroviário	  intermunicipal	  de	  passageiros	  
	  	  	  	  Serviços	  de	  transporte	  ferroviário	  intermunicipal,	  exceto	  os	  operados	  em	  malha	  
ferroviária	  sob	  a	  jurisdição	  federal	  	  



Cenário legal 

Legislação	  federal	   Legislação	  estadual	  

ConsAtuição	  Federal/
1988	  

art.	  37,	  inc.	  XXI	  

Lei	  8.666/1993	  
art.	  37,	  alterada	  pela	  
Lei	  11.445/2007	   Lei	  

5.684/1980,	  
alterada	  pela	  

Lei	  
14.219/2007	  

ConsAtuição	  
Estadual/1989,	  

Emenda	  
46/2007	  ConsAtuição	  

Federal	  
art.	  175	  

Lei	  
8.987/1995,	  
alterada	  pela	  

Lei	  
11.445/2007	  

Lei	  
9.074/1995	  



Diagnóstico do sistema 

Delegações	  	  de	  
linhas	  rodoviárias	  

regulares	  
Total	   Prazos	  

vencidos	  

Prazos	  a	  vencer	  

até	  dez	  
2013	   em	  2014	   em	  2015	   em	  2016	   em	  2017	  

Concessão	   683	   466	   9	   7	   123	   74	   4	  

Permissão	   1	   1	   0	   0	   0	   0	   0	  

Autorização	   11	   11	   0	   0	   0	   0	   0	  

Licença	   234	   155	   12	   0	   55	   12	   0	  

Sub	  judice	   30	   30	   0	   0	   0	   0	   0	  

TOTAL	   959	   663	   21	   7	   178	   86	   4	  

Rodoviário	  

58	  milhões	  de	  passageiros	  em	  serviços	  regulares	  
959	  linhas	  regulares	  	  
67	  transportadoras	  em	  serviços	  regulares	  	  +	  	  956	  =	  1.023	  	  
4.997	  veículos	  

Hidroviário	  

9	  serviços	  de	  navegação	  

Fonte:	  Deter	  



Diagnóstico do sistema 

CaracterísAcas	  dos	  serviços	  regulares	  de	  transporte	  rodoviário	  

Variável	   Rodoviários	  	  
(longo	  curso)	   Urbanos	  

Linhas	   592	   367	  

Transportadoras	   55	   44	  

Viagens	  realizadas	   594.946	   1.707.583	  

Passageiros	  com	  gratuidade	   93.946	   1.624.100	  

Passageiros	  comuns	   13.290.539	   36.913.069	  

Passageiros	  estudantes	   478.759	   5.804.376	  

Frota	   1.376	   1.093	  

Idade	  média	  da	  frota	   9,17	   8,62	  

Fonte:	  Deter	  



SR – seções 
Quantidade de viagens 

SR – seções 
Quantidade de passageiros 

Diagnóstico do sistema 

Fonte:	  Deter	   Fonte:	  Deter	  



OPÇÕES DE 
DESLOCAMENTO 
 
SR – seções 
Todas as combinações 

Diagnóstico do sistema 

Fonte:	  Deter	  



PRODUTIVIDADE 
 
SU – linhas 
Quantidade de viagens 

Diagnóstico do sistema 

Fonte:	  Deter	  



PRODUTIVIDADE 
 
SU – linhas 
Quantidade de passageiros 

Diagnóstico do sistema 

Fonte:	  Deter	  



Gratuidades	  e	  descontos	  

Serviço	  

Variação	  na	  tarifa	  média	  
Sem	  desc.	  e/ou	  gratuidade	  (%)	  

Redução	  da	  
	  tarifa	  média	  

Estudante	   Gratuidade	   Total	   R$	  

Rodoviário	   -‐1,188	   -‐0,165	   -‐1,349	   de	  22,02	  para	  21,72	  

Urbano	   -‐6,516	   -‐3,136	   -‐9,262	   de	  3,12	  para	  2,84	  

Sistema	   -‐5,850	   -‐2,756	   -‐8,297	   de	  5,60	  para	  5,14	  

Variação	  no	  preço	  da	  tarifa	  média	  

Transporte	  rodoviário	  

Diagnóstico do sistema 

Impacto	  do	  passe	  livre	  estudanAl	  subsidiado	  pelo	  próprio	  sistema:	  	  
1,22%	  no	  serviço	  rodoviário;	  7,49%	  no	  serviço	  urbano;	  no	  sistema	  6,63%.	  	  



Sistema de transporte público 

infraestrutura	  	  

agentes	  serviços	  	  
SISTEMA	  DE	  
TRANSPORTES	  



Funções do sistema 

deslocamento	  das	  pessoas	   

Princípios	  para	  seu	  funcionamento:	  
• promover	  o	  desenvolvimento	  econômico	  e	  social	  
• assegurar	  a	  integração	  regional	  
• proteger	  os	  interesses	  dos	  usuários	  quanto	  à	  qualidade	  e	  oferta	  de	  serviços	  
• assegurar	  que	  os	  usuários	  paguem	  pelos	  custos	  dos	  serviços	  prestados	  em	  regime	  de	  eficiência	  
• compa%bilizar	  os	  transportes	  com	  a	  conservação	  do	  meio	  ambiente	  
• promover	  a	  conservação	  de	  energia	  
• reduzir	  os	  danos	  sociais	  e	  econômicos	  decorrentes	  dos	  congesAonamentos	  de	  tráfego	  
• assegurar	  aos	  usuários	  liberdade	  de	  escolha	  da	  forma	  de	  locomoção	  e	  dos	  meios	  de	  transporte	  mais	  
adequados	  às	  suas	  necessidades	  
• estabelecer	  prioridade	  para	  o	  deslocamento	  de	  pedestres	  e	  o	  transporte	  coleAvo	  de	  passageiros,	  em	  
sua	  	  superposição	  com	  o	  transporte	  individual,	  parAcularmente	  nos	  centros	  urbanos	  
• es%mular	  a	  pesquisa	  e	  o	  desenvolvimento	  de	  tecnologias	  aplicáveis	  ao	  setor	  de	  transportes	  



A	  inclusão	  social	  pelo	  transporte	  público	  
	  	  
As	  camadas	  sociais	  de	  baixo	  poder	  aquisiAvo	  
formam	  o	  maior	  conAngente	  dos	  que	  tornam	  o	  
transporte	  público	  um	  tema	  extremamente	  
urgente	  nos	  dias	  atuais.	  	  	  	  

Funções do sistema 



Visão	  tradicional:	  
Mobilidade	  é	  a	  habilidade	  de	  movimentar-‐se,	  em	  decorrência	  de	  condições	  bsicas	  e	  
econômicas.	  	  
Medida	  pelo	  número	  médio	  de	  deslocamentos	  diários	  por	  pessoa.	  
	  

Ela	  é	  afetada	  :	  
• renda	  do	  indivíduo,	  idade,	  sexo,	  capacidade	  para	  uAlizar	  equipamentos	  do	  sistema	  e	  para	  
compreender	  as	  mensagens	  
• uso	  do	  solo,	  alternaAvas	  de	  deslocamento,	  qualidade	  e	  tarifas,	  equipamentos	  de	  apoio	  ,	  
infraestrutura	  viária,	  comunicação	  social,	  estacionamentos,	  sua	  própria	  gestão,	  
regulamentação	  das	  aAvidades	  urbanas	  ,	  relações	  e	  mercado	  de	  trabalho	  
 

Lei	  12.587/2012:	  
Mobilidade	  urbana:	  condição	  em	  que	  se	  realizam	  os	  deslocamentos	  de	  pessoas	  e	  cargas	  no	  
espaço	  urbano	  	  -‐	  	  associa	  a	  mobilidade	  à	  possibilidade	  de	  saAsfação	  das	  necessidades	  dos	  
indivíduos	  .	  

Mobilidade e acessibilidade 



facilidade	  de	  deslocamento	  	  

possibilidade	  dos	  indivíduos	  alcançarem	  os	  
desAnos	  desejados	  

TARIFA	  

RENDA	  

Mobilidade e acessibilidade 



Modalidades de transporte 

Em	  relação	  à	  via	  uAlizada:	  rodoviária,	  ferroviária,	  hidroviária	  e	  aeroviária.	  	  
	  
Transporte	  rodoviário	  e	  ferroviário	  
	  
Caracterizadas	  pela	  tecnologia	  do	  material	  rodante:	  	  
• Metrô	  
• Trolebus	  
• Veículo	  Leve	  sobre	  Pneus	  (VLP)	  
• Veículo	  Leve	  sobre	  Trilho	  (VLT)	  
• Transporte	  Rápido	  por	  Ônibus	  (Bus	  Rapid	  Transit	  –	  BRT)	  
	  
Vantagens	  e	  desvantagens	  são	  determinadas	  pelas	  necessidades	  impostas	  pelas	  
circunstâncias	  de	  uso:	  
• capacidade	  de	  transporte	  
• flexibilidade	  de	  rotas	  
• rapidez	  
• custo	  operacional	  
• consumo	  de	  energia	  
• emissão	  de	  poluentes	  



•  baixo	  custo	  de	  operação	  por	  passageiro	  
•  alta	  previsibilidade	  do	  tempo	  de	  viagem	  

•  elevada	  segurança	  pessoal	  e	  quanto	  a	  acidentes	  
•  reduzido	  índice	  de	  poluição	  por	  passageiro	  

•  capacidade	  de	  integração	  e	  desenvolvimento	  de	  regiões	  litorâneas	  e	  ribeirinhas,	  inclusive	  o	  

incenAvo	  às	  aAvidades	  turísAcas	  

•  invesAmentos	  em	  infraestrutura	  de	  apoio	  relaAvamente	  baixos	  e	  passíveis	  de	  serem	  

comparAlhados	  com	  outras	  modalidades	  em	  terminais	  mulAmodais	  

Como	  pontos	  críAcos:	  custo	  de	  capital	  alto	  para	  as	  embarcações	  e	  elevado	  consumo	  de	  

combuscvel	  por	  milha.	  	  

Modalidades de transporte 

Transporte	  hidroviário	  



Interface ambiental do sistema 

•  poluição	  atmosférica,	  sonora,	  do	  solo	  e	  da	  água	  
•  stress	  dos	  operadores	  /	  usuários	  das	  vias	  
•  acidentes	  de	  trânsito,	  nas	  oficinas	  e	  garagens	  
•  congesAonamentos	  do	  trânsito	  
•  consumo	  energéAco	  
•  conservação	  do	  pavimento	  de	  vias	  /	  sistema	  viário	  

Fonte: <http://jornalistaecoflora.wordpress.com> 

econômicos e sociais  

Transporte rodoviário 

Fonte: <http://www.urbachletter.com> 

mais impactos positivos que 
negativos  



Transporte	  hidroviário	  

Interface ambiental do sistema 

•  obras	  de	  melhoria	  e	  manutenção	  do	  canal	  de	  navegação	  
•  operação	  das	  embarcações	  /	  acidentes	  
•  desenvolvimento	  regional	  

Transporte	  ferroviário	  

•  da	  operação	  das	  composições	  /	  acidentes	  
•  travessias	  urbanas/invasões	  da	  faixa	  de	  domínio	  
•  interseções	  viárias	  
•  infraestrutura	  /	  implantação	  e	  manutenção	  
•  desenvolvimento	  regional	  

Fonte: LabTrans 

Fonte: LabTrans Fonte: DNIT Fonte: DNIT 



Regulação e gestão 

CF	  art.	  173:	  a	  exploração	  direta	  de	  aAvidade	  econômica	  pelo	  Estado	  é	  permiAda	  somente	  
quando	  envolver	  segurança	  nacional	  ou	  relevante	  interesse	  coleAvo.	  	  
	  
CF	  art.	  174:	  coloca	  o	  Estado	  	  como	  agente	  normaAvo	  e	  regulador	  da	  aAvidade	  econômica.	  
	  
Criação	  das	  agências	  reguladoras:	  petróleo	  e	  gás,	  energia	  elétrica,	  água,	  telecomunicações,	  
saúde,	  vigilância	  sanitária,	  cinema	  e	  transportes.	  
	  
Regime	   comum:	  o	   controle	   é	   restrito,	   pois	   seus	   dirigentes	   são	   escolhidos	   pelo	   chefe	   do	  
Poder	  ExecuAvo	  e	  nomeados	  para	  cargo	  comissionado	  
	  
Regime	  especial:	  têm	  maior	  autonomia	  para	  o	  desempenho	  de	  suas	  aAvidades.	  Têm	  regras	  
específicas,	   que	   visam	  basicamente	   a	   regulamentar	   um	   serviço	   público	   realizado	   por	   um	  
parAcular	  -‐	  é	  uma	  en%dade	  governamental	  fiscalizadora	  de	  serviços	  públicos.	  	  
Consórcio	  gerido	  por	  empresa	  pública	  mulAfederaAva	  –	  regiões	  metropolitanas.	  



Regulação e gestão 

Concessão	  
(Lei	  8.987/1995)	  

Permissão	  
(Lei	  8.987/1995)	   Autorização	   Licença	  

Forma	  de	  delegação	   Forma	  de	  delegação	   Forma	  de	  delegação	  
(exceção	  à	  regra)	  

Ato	  administraAvo	  
vinculado	  e	  definiAvo	  	  

Serviço	  regular	   Serviço	  regular	   Serviço	  não	  regular,	  
emergencial,	  acpico	  

Mediante	  licitação	   Mediante	  licitação	   Sem	  licitação	  

Concorrência	   Qualquer	  modalidade	   -‐	  

Pessoa	  jurídica	  ou	  
consórcio	  de	  empresas	  	   Pessoa	  bsica	  ou	  jurídica	   Pessoa	  bsica	  ou	  jurídica	   A	  quem	  atendeu	  a	  todas	  

as	  exigências	  legais	  

Contratos	  
administraAvos	  

Contratos	  
administraAvos	   Decreto	  ou	  portaria	  

Prazo	  determinado	  	   Título	  precário,	  sem	  
prazo	  determinado	  

Título	  precário,	  sem	  
prazo	  determinado	  

Com	  condições	  para	  
revogabilidade	  

Sem	  condições	  para	  
revogabilidade	   -‐	  

Com	  obrigação	  de	  
indenizar	  	  

Sem	  obrigação	  de	  
indenizar	  	  

Sem	  obrigação	  de	  
indenizar	  	  



Regulação e gestão 

Formas	  de	  organização	  para	  delegação	  dos	  serviços	  	  

•  individual	  
	  

•  lote	  

•  área	  geográfica	  

Ø  subsídio	  cruzado,	  com	  tarifa	  calculada	  para	  
um	  grupo	  específico	  de	  linhas	  

Ø  flexibilidade	  operacional	  para	  atendimento	  
de	  novas	  demanda	  na	  área	  de	  influência	  do	  
serviço,	  eliminando-‐se	  a	  obrigatoriedade	  de	  
licitação	  

Ø  racionalização	  da	  frota	  e	  redução	  de	  custos 



Técnicas operacionais e gerenciais 

Sistemas	  integrados	  

•  osica	  -‐	  estrutura	  espacial	  das	  linhas	  com	  iAnerários	  entrecruzando-‐se	  em	  terminais	  ou	  em	  E/D	  
•  operacional	  -‐	  coordenação	  de	  horários,	  frequências	  e	  iAnerários	  
•  tarifária	  -‐	  tarifa	  com	  valor	  único	  	  ou	  complementada	  de	  acordo	  com	  o	  deslocamento	  

•  Ins%tucional	  -‐	  jurisdições	  de	  diferentes	  esferas	  de	  governo	  
•  Informacional	  -‐	  informações	  completas	  sobre	  toda	  a	  rede	  de	  transporte	  

modernas	  
tecnologias	  e	  
novas	  práAcas	  
operacionais	  

sistemas	  integrados	  
intra	  e	  intermodais	  

maximização	  da	  produAvidade	  -‐	  	  minimização	  dos	  custos	  -‐	  maior	  mobilidade	  e	  acessibilidade	  
ordenação	  do	  tráfego	  –	  minimização	  de	  impactos	  	  ambientais	  -‐	  melhor	  distribuição	  das	  linhas	  

metroferroviários	  
versus	  

rodoviários	  de	  alta	  
capacidade	  



Técnicas operacionais e gerenciais 

Sistemas	  inteligentes	  aplicados	  ao	  transporte	  de	  passageiros	  	  
Sistemas	  Avançados	  de	  Transporte	  Público	  -‐	  APTS	  

ConsAtuem	  categorias	  de	  possíveis	  
aplicações	  dos	  APTS:	  
•  sistemas	  operacionais	  
•  sistemas	  de	  segurança	  
•  sistemas	  de	  informação	  aos	  usuários	  

• sistemas	  de	  bilhetagem	  automáAca	  	  	  	  	  	  	  	  (ou	  
eletrônica)	  

Fonte:	  <hfp://www.taquions.com.br/>	  

Tecnologias	  de	  informação	  e	  controle	  
para	  auxiliar	  na	  operação	  do	  

transporte	  e	  na	  tomada	  de	  decisões.	  



•   onde se quer chegar 
•   forma de como e quando será calculada a tarifa  
•   como será aplicada 
•   formas de pagamento 
•   mecanismos de controle 

Composição de preços, receitas extratarifárias 
Formas de tarifação 

Medidas para redução da tarifa 

POLÍTICAS	  PÚBLICAS	  

POLÍTICA	  DE	  TRANSPORTES	  

POLÍTICA	  TARIFÁRIA	  

Técnicas operacionais e gerenciais 



Formas	  usuais	  de	  redução	  do	  valor	  da	  tarifa	  

Receitas	  extratarifárias	  externas	  ao	  sistema	  

Subsídio	  direto	  	  
• 	  	  injetadas	  diretamente	  pelo	  Governo	  
• 	  	  injetadas	  por	  outras	  camadas	  da	  sociedade:	  
– 	  contribuição	  dos	  empregadores	  -‐	  taxa	  sobre	  o	  faturamento	  das	  empresas	  em	  geral	  
– 	  taxa	  sobre	  os	  combuscveis	  
– taxa	  sobre	  a	  propriedade	  de	  imóveis	  ou	  taxa	  de	  transporte	  (cobrada	  sobre	  os	  valores	  
devidos	  do	  IPTU	  ou	  do	  consumo	  de	  energia	  elétrica)	  

Essa	  modalidade	  de	  financiamento	  pode	  incen%var	  	  o	  desperdício	  e	  a	  ineficiência,	  
mas	  	  permite	  a	  manutenção	  de	  serviços	  an%econômicos	  de	  natureza	  social.	  

Técnicas operacionais e gerenciais 



Subsídio	  indireto	  	  

• incenAvo	  fiscal	  para	  a	  aquisição	  de	  veículos	  -‐	  isenção	  do	  Imposto	  sobre	  Produtos	  

Industrializados	  (IPI)	  	  

• isenção	  ou	  redução	  do	  Imposto	  sobre	  Serviços	  (ISS)	  

• 	  	  fornecimento	  de	  combuscvel	  com	  preço	  menor	  que	  o	  praAcado	  no	  mercado	  

Técnicas operacionais e gerenciais 

Formas	  usuais	  de	  redução	  do	  valor	  da	  tarifa	  

Receitas	  extratarifárias	  externas	  ao	  sistema	  



Subsídio	  direto	  ao	  usuário	  	  
• vale-‐transporte	  -‐	  em	  que	  o	  desembolso	  máximo	  na	  aquisição	  de	  50	  passes	  mensais	  
deve	  ser	  igual	  ou	  inferior	  a	  6%	  do	  seu	  salário-‐base;	  a	  diferença	  é	  coberta	  pelo	  
empregador,	  que	  em	  contraparAda	  recebe	  incenAvos	  fiscais	  do	  Governo	  Federal	  

Envolvem	  mais	  especificamente	  os	  automóveis	  parAculares.	  	  
Receitas	  provenientes:	  
• 	  	  da	  exploração	  de	  estacionamentos	  públicos	  
• 	  	  de	  multas	  por	  infrações	  de	  trânsito	  
• 	  	  do	  recolhimento	  do	  Imposto	  sobre	  a	  Propriedade	  de	  Veículos	  Automotores	  (IPVA)	  

Técnicas operacionais e gerenciais 

Formas	  usuais	  de	  redução	  do	  valor	  da	  tarifa	  

Receitas	  extratarifárias	  externas	  ao	  sistema	  



•  transporte	  seleAvo	  ou	  execuAvo	  	  -‐	  estabelecimento	  de	  tarifa	  superior	  ao	  
custo	  por	  passageiro,	  repassando	  a	  diferença	  para	  o	  transporte	  coleAvo	  
convencional.	  	  

	  
•  contratos	  de	  propagandas	  colocadas	  nos	  veículos	  e	  nos	  abrigos	  nos	  
pontos	  de	  parada	  de	  ônibus.	  

	  
•  aluguéis	  de	  lojas	  em	  terminais	  de	  integração,	  deduzidas	  as	  despesas	  de	  
manutenção	  e	  conservação	  dos	  mesmos.	  

Técnicas operacionais e gerenciais 

Formas	  usuais	  de	  redução	  do	  valor	  da	  tarifa	  

Receitas	  extratarifárias	  internas	  ao	  sistema	  



Subsídio	  direcionado	  
Gratuidade	  ou	  descontos	  para	  grupos	  em	  desvantagens:	  
	  
•  idosos	  
•  pessoas	  com	  deficiência	  /	  acompanhantes	  
•  doentes	  renais	  crônicos	  em	  tratamento	  de	  hemodiálise	  
•  crianças	  com	  câncer	  
•  crianças	  com	  até	  5	  anos	  de	  idade	  
•  estudantes	  

•  agentes	  de	  inspeção	  do	  Ministério	  do	  Trabalho	  
•  oficiais	  de	  jusAça	  
•  carteiros	  
•  policiais	  militares	  
•  vendedores	  ambulantes	  

Técnicas operacionais e gerenciais 

Formas	  usuais	  de	  redução	  do	  valor	  da	  tarifa	  



Estabelece	  diretrizes	  para	  a	  políAca	  tarifária,	  tais	  como:	  
• contribuição	  dos	  beneficiários	  diretos	  e	   indiretos	  para	  custeio	  da	  operação	  dos	  
serviços	  
• integração	  bsica,	  tarifária	  e	  operacional	  dos	  modos	  e	  redes	  de	  transporte	  público	  
e	  privado	  
• arAculação	   interinsAtucional	   dos	   órgãos	   gestores	   por	   meio	   de	   consórcios	  
públicos	  
• possibilidade	  de	  adoção	  de	  subsídio	  tarifário	  
• possibilidade	  de	  descontos	  nas	  tarifas	  
	  

Política Estadual de Transporte 
Intermunicipal de Passageiros / SC 

Polí%ca	  Nacional	  da	  Mobilidade	  Urbana	  
Lei	  12.587/2012	  



Atribuições	  dos	  Estados:	  	  
• propor	   polí%ca	   tributária	   específica	   e	   de	   incenAvos	   para	   a	   implantação	   da	   PolíAca	  
Nacional	  de	  Mobilidade	  Urbana	  
• garanAr	  o	  apoio	  e	  promover	  a	   integração	  dos	  serviços	  nas	  áreas	  que	  ultrapassem	  os	  
limites	  de	  um	  Município	  
	  
Os	  Estados	  poderão	  delegar	  aos	  Municípios	  a	  organização	  e	  a	  prestação	  dos	  serviços	  
de	   intermunicipal	   de	   caráter	   urbano,	   desde	   que	   consAtuído	   consórcio	   público	   ou	  
convênio	  de	  cooperação	  para	  tal	  fim.	  	  
	  
A	  Lei	  se	  aplica,	  no	  que	  couber,	  ao	  planejamento,	  controle,	  fiscalização	  e	  operação	  dos	  
serviços	  de	  transporte	  público	  coleAvo	  intermunicipal,	  interestadual	  e	  internacional	  de	  
caráter	  urbano.	  

Política Estadual de Transporte 
Intermunicipal de Passageiros / SC 

Polí%ca	  Nacional	  da	  Mobilidade	  Urbana	  
Lei	  12.587/2012	  



Exemplos:	  

Outros sistemas 
União – ProPass Brasil 



Contrato	  de	  Permissão	  
15	  anos,	  improrrogável	  
	  
Transferência	  dos	  serviços	  	  
Somente	  poderá	  ser	  transferido	  o	  Lote	  por	  inteiro.	  	  

Monitoramento	  automa%zado	  	  
Implantação	  de	  sistemas	  automaAzados	  de	  coleta,	  
armazenamento	  e	  a	  disponibilização	  de	  dados	  operacionais,	  
financeiros,	  contábeis	  ou	  quaisquer	  outros	  necessários	  para	  a	  
regulação	  e	  supervisão	  dos	  serviços.	  Deverá	  estar	  funcional	  para	  
expedição	  da	  Ordem	  de	  Serviço.	  

Outros sistemas 
União – ProPass Brasil 



Verba	  de	  fiscalização	  	  
Valor	  determinado	  para	  cada	  Lote	  para	  todo	  o	  período	  da	  permissão,	  
sendo	  atualizado	  pelo	  mesmo	  percentual	  do	  reajuste	  anual.	  
	  
Reajuste	  
Anual	  de	  acordo	  com	  fórmula	  que	  contemplará	  IPCA	  (67,46%)	  e	  
variação	  do	  preço	  do	  combuscvel	  (32,54%).	  
	  
Revisão:	  
• ordinária:	  Quinquenal,	  com	  a	  finalidade	  de	  adequação	  às	  variações	  
econômicas	  ocorridas	  no	  mercado,	  bem	  como	  das	  advindas	  de	  avanços	  
tecnológicas,	  ganhos	  de	  eficiência	  e	  medidas	  de	  flexibilização.	  	  
• extraordinária:	  alteração	  unilateral	  do	  contrato	  e	  criação,	  alteração	  ou	  
exAnção	  de	  tributos	  ou	  encargos	  legais,	  conforme	  previsão	  legal.	  

Outros sistemas 
União – ProPass Brasil 



Flexibilização	  
	  
• reorganização	  operacional	  com	  alteração	  na	  rede	  de	  
atendimentos,	  redução	  de	  frequência	  mínima,	  operação	  simultânea	  
e	  criação	  e	  exAnção	  de	  quotas	  de	  exploração,	  deverão	  ser	  
requeridos	  uma	  única	  vez	  no	  ano	  
	  
• implantação	  de	  serviços	  diferenciados,	  alteração	  dos	  horários	  de	  
parAda,	  tarifa	  promocional,	  uAlização	  de	  ônibus	  de	  terceiros,	  
autorização	  de	  terminal	  adicional	  conforme	  resoluções	  da	  ANTT:	  
em	  qualquer	  tempo	  

Outros sistemas 
União – ProPass Brasil 



ESTRUTURA FÍSICO-
OPERACIONAL  
 
Modelo - organização da 
delegação por área 
geográfica.  
 
Mínimo 2 empresas/mercado 
Máximo 2 mercados/empresa	  

DELEGAÇÃO 
 
Permissão 
Prazo = máximo 25 anos 
incluída prorrogação	  

Outros sistemas 
Mato Grosso 



Critérios	  para	  criação	  de	  novas	  linhas	  e	  alocação	  do	  serviço	  a	  uma	  das	  
concessionárias	  
	  
• ser	  uma	  das	  que	  operam	  o	  STCRIP/M	  
	  
• ser	  a	  operadora	  do	  Mercado	  ao	  qual	  a	  nova	  ligação	  estará	  vinculada	  
	  
• Aver	  apresentado	  melhor	  conceito	  médio,	  quando	  a	  nova	  ligação	  envolver	  dois	  
ou	  mais	  mercados	  
	  
• responsável	  pelo	  TRP	  ao	  qual	  a	  nova	  ligação	  esAver	  vinculada	  e,	  na	  falta	  deste,	  a	  
concessionária	  cuja	  infraestrutura	  de	  garagem	  ou	  de	  ponto	  de	  apoio	  sejam	  mais	  
próximos	  de	  um	  dos	  pontos	  de	  parAda	  ou	  chegada	  da	  nova	  ligação	  

Outros sistemas 
Mato Grosso 



Transporte na Região Metropolitana do Recife 

Governo do Estado 
de Pernambuco

Protocolo de 
Intenções Prefeituras da RMR

ARPE

CSTM

Leis 
ratificadoras

Consórcio de Transportes da 
Região Metropolitana do Recife  

CTM 

Operadores 
VPP’s

Contratos de Permissão

Operadores 
ônibus

Contratos de Concessão

Metrorec

Contratos de Prestação 
de Serviços

Arquitetura	  insAtucional	  do	  Consórcio	  

ARPE Conselho Superior de Transportes 
Metropolitano

Consórcio de Transportes da Região 
Metropolitana do Recife

Assembleia de Acionistas

Conselho Fiscal

Diretoria
Corpo técnico

Esfera política

Esfera técnica

Estrutura	  do	  Consórcio	  

Outros sistemas 
Pernambuco 



MUNICÍPIO VIAGENS	  
GERADAS 

PARTICIPAÇÃO	  
(%) 

PARTICIPAÇÃO	  
EST	  40%	  PCR	  35% 

INTERMUNICIPAL 1.146.858 45,34 40,00 
RECIFE 1.008.582 39,87 35,00 
ABREU	  E	  LIMA 19.830 0,78 1,33 
ARAÇOIABA 1.334 0,05 0,09 
CABO 31.369 1,24 2,10 
CAMARAGIBE 14.925 0,59 1,00 
IGARASSU 5.670 0,22 0,38 
IPOJUCA 8.771 0,35 0,59 
ITAMARACÁ 2.160 0,09 0,14 
ITAPISSUMA 4.724 0,19 0,32 
JABOATÃO 100.760 3,98 6,74 
MORENO 4.213 0,17 0,28 
OLINDA 111.092 4,39 7,43 
PAULISTA 64.784 2,56 4,33 
SÃO	  LOURENÇO 4.302 0,17 0,29 

TOTAL 2.529.373 100,00 100,00 

	  Quotas	  de	  parAcipação	  acionária	  

Alterada	  de	  acordo	  com	  o	  
número	  de	  viagens	  
realizadas.	  

Já	  as	  quotas	  de	  parAcipação	  financeira	  foram	  
definidas	  no	  Contrato	  Social	  e	  estabelecidas	  em	  
função	  de	  índices	  que	  levaram	  em	  consideração	  
o	  orçamento	  do	  município.	  	  

Grande Recife 

Outros sistemas 
Pernambuco 



Outros sistemas 
Pernambuco 

Composição	  do	  CSTM	  :	  
• poder	  público	  federal,	  	  estadual	  e	  municipais	  
• Assembleia	  LegislaAva	  
• Câmaras	  Municipais	  
• operadores	  	  
• usuários	  
	  
Operadores	  e	  usuários:	  
• Presidente	  do	  Sindicato	  das	  Empresas	  de	  Transportes	  de	  Passageiros	  do	  
Estado	  de	  Pernambuco	  (Setrans)	  	  
• representante	  dos	  permissionários	  operadores	  dos	  Veículos	  de	  Pequeno	  
Porte	  do	  STPP/RMR	  
• 	  dois	  representantes	  dos	  usuários	  dos	  transportes	  coleAvos	  da	  RMR	  
• um	  representante	  dos	  usuários	  contemplados	  com	  o	  benebcio	  da	  
gratuidade	  
• um	  representante	  dos	  estudantes	  



Outros sistemas 
Pernambuco 

•  transição	  do	  modelo	  de	  permissão	  para	  concessão	  por	  meio	  de	  licitação	  
	  
•  integração	  operacional	  e	  tarifária	  entre	  redes	  municipais	  e	  

metropolitana	  
	  
•  parAcipação	  efeAva	  dos	  municípios	  no	  planejamento	  e	  na	  gestão	  do	  

STPP/RMR	  
	  
•  segundo	  critérios	  técnicos	  poderão	  ser	  criadas	  filiais	  do	  Consórcio	  nos	  

municípios,	  para	  exercerem	  aAvidades	  relacionadas	  ao	  transporte	  



Agência	  reguladora	   Regulação	  e	  gestão	  -‐	  AGETRANSP	  
Órgão	  gestor	   AGETRANSP	  

Regime	  de	  exploração	   Concessão	  ou	  permissão	  
Autorização:	  serviço	  não	  regular	  

Prazo	  dos	  contratos	   25	  anos,	  prorrogável	  por	  igual	  período.	  
Critério	  de	  delegação	   Individual	  ou	  por	  lote	  (linhas	  sociais)	  
Consórcio	  operacional	   Sim	  

Tarifa	  	   Para	  linhas	  sociais:	  limite	  máximo	  fixado	  contratualmente.	  
Para	  as	  linhas	  seleAvas:	  os	  preços	  são	  livres,	  mas	  precisam	  ser	  homologados	  pela	  Agência.	  	  

Tarifa	  promocional	   Diferenciadas	  para	  dias	  úteis	  e	  não	  úteis.	  
Reajuste	   A	  tarifa	  limite	  é	  reajustada	  de	  acordo	  com	  os	  critérios	  contratuais.	  	  

Revisão	  	  
As	  tarifas	  contratuais	  são	  revisadas	  a	  cada	  cinco	  anos,	  para	  mais	  ou	  para	  menos,	  com	  base	  no	  custo	  dos	  
serviços,	  incluída	  a	  remuneração	  do	  capital.	  Para	  restabelecimento	  do	  equilíbrio	  econômico-‐financeiro	  do	  
contrato,	  se	  necessário,	  e	  projeções	  do	  quinquênio	  seguinte	  (custos,	  demandas	  e	  tarifas).	  

Gratuidade	  e	  desconto	  

•  pessoa	  com	  deficiência	  	  e	  acompanhante,	  se	  necessário	  auxílio	  no	  deslocamento	  	  
•  idoso	  com	  65	  anos	  ou	  mais	  	  
•  estudante	  de	  1º	  e	  2º	  grau	  da	  rede	  pública	  estadual	  e	  municipal	  	  
•  pessoa	  com	  doença	  crônica	  de	  natureza	  bsica	  ou	  mental,	  cuja	  interrupção	  no	  tratamento	  possa	  

acarretar	  risco	  de	  morte	  

Subsídio	   Sim,	  para	  estudantes,	  pago	  pela	  Secretaria	  de	  Estado	  da	  Educação.	  
Taxa	  de	  administração	  ou	  
fiscalização	   Taxa	  de	  regulação	  de	  serviços	  concedidos	  ou	  permiAdos	  

SBE	  
Sim.	  	  
É	  adotado	  bilhete	  único	  no	  caso	  de	  integração	  intermodal	  com	  o	  sistema	  urbano	  do	  Município	  do	  Rio	  de	  
Janeiro.	  

Terminais	   Faz	  parte	  do	  contrato	  das	  linhas.	  

Outros sistemas 
Rio de Janeiro (hidroviário) 



Outros sistemas 

•  regulação	  e	  gestão:	  
–  transparência	  dos	  atos	  do	  poder	  concedente	  e	  do	  órgão	  gestor	  
–  parAcipação	   popular	   nas	   tomadas	   de	   decisão,	   principalmente	   naquelas	   ações	   que	   possam	  

estabelecer	  mudanças	  no	  sistema	  
	  
•  regime	  de	  exploração:	  
–  delegação	  mediante	  regime	  de	  concessão	  para	  serviços	  rodoviários	  de	  longo	  curso	  
–  delegação	  sob	  regime	  de	  concessão	  ou	  permissão	  para	  serviços	  	  rodoviários	  metropolitanos	  
–  delegação	   sob	   regime	  de	   concessão	  ou	  permissão	  para	   serviços	  hidroviários	   com	  demanda	   já	  

consolidada	  
–  implantação	   de	   linhas	   provisórias	   operadas	   com	   objeAvo	   de	   coletar	   dados	   desAnados	   à	  

avaliação	  de	  viabilidade	  de	  implantação	  de	  novos	  serviços	  
–  licitação	  para	  a	  exploração	  de	  terminais	  de	  passageiros,	   	  mantendo-‐os	  efeAvamente	  dentro	  do	  

sistema	  de	  transporte	  
–  licitação	  integrada	  de	  serviços	  e	  terminais	  hidroviários	  de	  passageiros	  
	  
•  critério	  de	  delegação:	  
–  por	  lote	  de	  linhas	  
–  por	  área	  geográfica,	  propiciando	  uma	  maior	  flexibilização	  



Outros sistemas 

•  prazo	  dos	  contratos:	  
–  livre	  para	  ser	  definido	  no	  edital	  de	   licitação,	  equivalendo	  ao	  período	  necessário	  ao	  retorno	  do	  

invesAmento	  realizado	  pela	  delegatária,	  conforme	  determina	  a	  lei	  das	  concessões	  
	  
•  operação:	  
–  integrada	  com	  outros	  sistemas	  e	  modais	  
–  integração	  regional	  a	  parAr	  de	  delegações	  de	  serviços	  por	  área	  geográfica	  
–  com	   consórcio	   nas	   regiões	   metropolitanas,	   integrando	   insAtuições	   e	   serviços	   municipais,	  

estaduais	  e	  federais	  
	  
•  controle	  operacional:	  
–  adoção	  de	  emissão	  de	  cupom	  fiscal	  
–  adoção	  de	  sistemas	  avançados	  de	  transporte	  público	  para	  todos	  os	  serviços,	  de	  longo	  curso	  ou	  

semiurbanos,	  rodoviários	  ou	  hidroviários	  
	  



Outros sistemas 

•  polí%ca	  tarifária:	  
–  adoção	  de	  tarifa	  promocional	  
–  adoção	  de	  tarifa	  máxima	  para	  cobrança	  
–  critérios	  bem	  definidos	  para	  reajustes	  e	  revisões	  
–  subsídio	  governamental	  para	  estudantes	  
–  	  custos	  financeiros	  de	  benebcios	  concedidos	  por	  empresas	  e	  insAtuições	  públicas	  ou	  privadas	  a	  

seus	  funcionários	  e	  servidores,	  absorvidos	  pelas	  mesmas,	  mediante	  Vale	  Transporte	  
	  
•  taxa	  de	  administração	  ou	  fiscalização:	  
–  valor	  determinado	  para	  cada	   lote	  de	   linhas	  para	  todo	  o	  período	  de	  delegação,	  atualizado	  pelo	  

mesmo	  percentual	  do	  reajuste	  tarifário	  anual	  
–  taxa	   calculada	   considerando	   a	  média	   do	   custo	   operacional	   da	   fiscalização	   por	   quilômetro	   da	  

extensão	  do	  serviço	  
–  isenção	  para	  os	  serviços	  com	  caracterísAcas	  urbanas	  (percurso	  até	  60	  km,	  mesmo	  intermediário)	  
–  taxa	  calculada	  sobre	  o	  total	  da	  frota	  cadastrada,	  por	  Apo	  de	  tecnologia	  
	  
•  penalidades:	  
–  valores	  de	  multas	  indexados	  ao	  valor	  absoluto	  do	  coeficiente	  tarifário	  rodoviário	  (R$/km)	  
–  valores	  das	  multas	  indexados	  ao	  valor	  da	  tarifa	  básica	  do	  respecAvo	  serviço	  hidroviário 
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Sugestões	  para	  temas	  de	  manifestação	  

Polí%ca	  regulatória	  /	  
gestão	   Polí%ca	  operacional	   Polí%ca	  tarifária	  

Composição	  do	  sistema	  
insAtucional	  	  	  

Integração	  –	  intermodal,	  
intramodal,	  insAtucional	   Gratuidades	  /	  descontos	  

Forma	  de	  delegação	  /	  
regime	   Sistemas	  automaAzados	   Fontes	  de	  custeio	  das	  

gratuidades	  e	  descontos	  

Critérios	  de	  delegação	  /	  
linha,	  lote,	  área	  geográfica	  

Indicadores	  de	  qualidade	  e	  
produAvidade	   Tarifa	  promocional	  

Gestão	  dos	  serviços	  
metropolitanos	  /	  urbanos	   Tarifa	  máxima	  

Terminais	  de	  passageiros	  

Integração	  insAtucional	  

Endereço eletrônico: http://www.deter.sc.gov.br 
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VAMOS	  PARTICIPAR	  !	  


