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Dispõe sobre a divulgação dos custos e
base para a formulaÇão da tarifa do

sistema de transporte coletilm público

rodoviário íntermunicipal, no âmbito do

Estado clo Amazonas, e dá outras

providências.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS DECRETA

Art. 1." Fica o Poder Público obrigado a divulgar, antes da fixação de reajuste da

tarifa do transporte coletivo público rodoviário intermunicipal, no âmbito do Estado rjo

Amazonas, nos meios oficiais de comunicação, inclusive sítios eletrônicos do Poder

Público que conceder o reajuste, planilha de custos operacionais e tributários que

compõem o valor tarifário final das passagens.

$ 1." Para fins do presente artigo, no tocante aos cálculos dos cr.rstos quc'

compõem o reajuste das tarifas do transporte coletivo, as planilhas apresentaclas

devem explicitar, detalhadamente, quais são os custos fixos e variáveis necessários às

operação dos serviços, incluído o custo de capital, depreciação, impostos e os dados

operacionais, com a quilometragem rodada e a quantidade de passageirn equivalente
em face da quilometragem rodada, com a apresentação do índice de pas.sageiro por

quílômetro (lPl{e).

5 2." Nenhum reajuste da tarifa será concedido se as informações prestadas

evidenciarem ausência de fidedignidade dos dados operacionais e da brase de dados de

custos, inconsistências com reflexo direto sobre o cálculo da tarifa, falta de atualização

de coeficíentes, erros na coleta e/ou no tratamento e aferição das informações da

base de dados.

Art. 2.' Fica o Poder Público obrigado a afixar cartaz, em local vi-sível e de fácil
acesso ao público, nos'[ermirrais Rodoviárias instalados no Estado do Anrazonas,
informando os consumidores sobre o teor da presente norma jurídica.

Art. 3." Esta Lei

PLENÁRIO DA ASSEM

de agosto de 2019.

em vigor na data sua publicaçãoe ntra

BLEIA l.ATIV O ESTADO DO AMAZONAS, em Manaus, 2-

EGADO PÉRICLES

eputado Estadual - PSL



Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas
GABINETE DO DEPUTADO DELEGADO PÉRICLES

JUSTIFICATIVA

Atualmente, o transporte público coletivo representa um dos serviços
públicos mais essenciais à população urbana e interiorana, sendo fundamental para o
desenvolvimento do indivíduo e para a realização das atividades econômicas e sociais,
motivo pelo qual passou a compor, a partir da Emenda Constitucional n.9012015, o rol
dos direitos sociais previstos no art. 6s da Constituição Federall,

Contudo, inobstante a importância de tal serviço público no âmbito deste
Estado-membro, os critérios para fixação e reajustes das tarifas não são amplamente
divulgados, o que têm gerado a insatisfação da população amazonense, que se vê

obrigada a arcar com tarifas que se reputam altas, sem a devida contrapartida de um
transporte eficiente, seguro e confortável.

Na grande maioria dos casos, as concessões de transporte público são

acompanhadas de embates quanto ao estabelecimento do valor da tarifa, suas

revisões e seus reajustes, fato este que apenas alimenta a desconfiança pública quanto
à legitímidade do processo.

Nesse sentido, a transparência afigura-se uma ferramenta poderosa para a

promoção da confiança, possibilitando as partes envolvidas acompanhar e julgar a

qualidade das ações e decisões do Governo, o que, por certo, culminará no combate
direto contra a corrupção, a ineficiência e o desperdício de dinheiro público.

Com efeito, a abertura de dados sobre os atos e recursos financeiros da

administração pública, assim como de empresas prestadoras de serviço, permite a

população identificar possíveis fraudes e atos de corrupção que venham a prejudicar a

eficiência econômica e o bem-estar social.

Desta feita, considerando a atual falta de transparência nas análises dos

custos que compõem a cadeia tarifária do nosso sistema detransporte coletivo público

rodoviário intermunicipal, resta evidente a necessidade de divulgaçã0, clara e

acessível, dos custos que incidem no preço das tarifas daquele serviço público,

ampliando o controle público, com o fim de atingir uma prestação de -serviço

adequado ao pleno atendimento dos usuários.

lmpende rememorar a competência deste Estado-membro para legislar

sobre a matéria em comento, consoante entendimento firmado pelo egrégio

Supremo Tribunal Federal, verbis:

1Art. 6e São direitos sociais a educação, a satide, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o

lazer,asegurança,aprevidênciasocial,aproteçãoàmaternidadeeàinfância,aassistênciaaos
desamparados, na forma desta Constituição.
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AçÃo DTRETA DE tNcoNslructoNALtDADE. ARTtco 224 DA
corusrtrurçÃo Do EsrADo Do AMAeA. GARANTTA DE "MEIA
PASSAGEM'' AO ESTUDANTE, TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS
nooovtÁRtos E neunvrÁnlos tNTERMUNtctpAts.

com ia nara lepis lar a orooósito da ore stacão de
servtcos b úblicos de transoorte intermunicipal é dos Estados-
membros. Não há inconstitucionalidade no que toca ao benefício,
concedido pela Constituição estadual, de ''meia passagem" aos
estudantes nos transportes coletivos intermunicipais.
2. Os transportes coletivos de passageiros consubstanciam servico
público, área na qual o princípio da livre iniciativa (artigo 170,
caput, da Constituição do Brasil) não se expressa como faculdade
de criar e explorar atividade econômica a título privado. A
prestacão desses servicos pelo setor privado dá-se em regime de
concessão ou permissão, observado o disposto no artigo 175 e
seu paráerafo único da Constítui o do Brasil, A lei estadual deve
disnor sobre as condicões dessa orestacão. ou ndo de servicos
públicos da competência do Estadg-membro se tratar. (ADl 84S -
AP, Tribunal Pleno, Relator Min. Eros Grau, j. em 2.2.IL2007, Dle
07.03,2008)

Ademais, a Lei federal de n, 8.987, de L3 de fevereiro de l-995, que dispõe
sobre o regime de concessão e permissão da prestação de serviços públicos, preconiza,

de um lado, que o usuário tem o direito de receber do poder concedente e da

concessionária informações para a defesa de interesses individuais ou coletivos, ao

mesmo passo que impõe às concessionárias, de outro lado, o dever de prestar contas
da gestão do serviço, tanto ao poder concedente quanto aos usuários, havendo
compatibilidade material entre as obrigações contidas no presente projeto e o

ordenamento jurídico brasileiro.

Assim sendo, esta propositura inclui-se entre os esforços empreendidos
por este Parlamentar, em nível legiferante, para o fim de assegurar a prestação de um
serviço de transporte coletivo intermunicipal que seja efetivamente adequado,
satisfazendo as condições de regularidade, continuidade, eficiência, segurança e,

principalmente, com modicidade em relação às suas tarifas, razão pela qual requisito
aos Nobres Pares desta Casa Legislativa o apoio para a aprovação deste Projeto de Lei,

nos termos ora apresentados,
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