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Reajuste Tarifário

DE MOBILIDADE URBANA



Base Legal 

• A Mobilidade Urbana é instrumento da política de desenvolvimento

urbano de que tratam o inciso XX do art. 21 e o art. 182 da CF;

• A Lei 12.587/12, conhecida como Lei da Mobilidade Urbana, determina

aos municípios a tarefa de planejar e executar a política de mobilidade

urbana.

• Cabe ao Município garantir a integração entre os diferentes modos de

transporte e a melhoria da acessibilidade e mobilidade das pessoas e

cargas em seu território.



Contexto Socioeconômico

• Crise econômica;

• Novos instrumentos disponíveis para a sociedade (aplicativos de

transporte compartilhado, carona solidária, políticas de incentivo à

utilização de bicicleta e outros);

• Políticas sociais de gratuidade e envelhecimento populacional;

• Variação no preço dos insumos referentes ao transporte público (óleo

diesel, pneus e outros).



Variação de custo dos insumos
Variação acumulada 2016 Variação acumulada 2017 Variação acumulada 2018

Óleo diesel S-50/10 1,95% 8,59% 2,86%

Aditivo Arla 32 -22,22% -23,73% -1,83%

Óleo diesel 2,18% 9,01% 3,76%

Cavalo mecânico -0,65% 1,70% 4,35%

Semirreboque 1,10% 3,67% 2,48%

Seguros -0,38% 2,02% 4,03%

Salários 8,65% 3,97% 2,54%

Despesas administrativas e de 

terminais
10,24% 3,78% 7,33%

Recapagem 1,05% 4,33% 5,03%

Lavagem 8,40% - 4,50%

Pneus 295/80 R22 1,58% 14,74% -1,33%

Óleo de cárter 1,50% 4,75% 2,03%

Óleo de câmbio 1,86% 4,80% 2,19%

Média - Índice Nacional da Variação 

de Custos do Transporte 

Rodoviário de Carga Lotação

4,03% 3,80% 4,38%



Contexto Municipal

• Perda de usuários de transporte público em função do aumento da

utilização de aplicativos de compartilhamento (Uber, 99 e outros);

• Ampliação do número de usuários beneficiários de políticas de

gratuidade, sendo hoje um total 23% dos usuários do sistema;

• Não renovação da isenção de ISSQN concedida no exercício de 2018.



Perfil dos usuários

• Comum (tarifa integral): 35% dos usuários;

• Vale Transporte: 31% dos usuários;

• Estudante (meia tarifa): 10% dos usuários;

• Gratuidade: 23% dos usuários;

• Outros: 1% dos usuários.


