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& Prefe' ura Municipal de Ribeirão Preto
Estadº de São Paulo

Rmmrão Preto, 08 de Julho de 2020.

06ch nª 501 Uzuzurcm

Senhor Presidente

Em atenção à same-tação dessa E, Câmara Mumcvlzal, relatwamente
ao(s) REQUERIMENTEHS) de Informação abaixo relacionadº(s), apresenlaaMs';
pam Vereador(a) JORGE PARADA HURTADO cumprlmos (: dever de encammhar a
Vossa Excelência, em anexo, cóp<a(s) da(s) resposta(s) presumem pelo(s)
sandes) competente“) desta mumupahdade

Sem outro pamcular, aprovemamos a oportumaaae para remar a

Vºssa Excelénua us nmlestos de alto apreço & dwstmra consmeração,
subscrevemnsmus.

cm.-u
lllumuíal

n. Ribau-u

Pmmcoluum. n' zoewzuznna «mv/znzunmnaumAnu-

Atenciosamente

vªe/«N&aoêªífsx
SECRETÁRIO DA CASA CIVIL

REQUERIMENTOS) COMPLEMENTAÇÃO Nº(s) 2957 e 2954/2010/

A wa Excelênría
LINCOLN FERNANDES

DD. PRESIDENTE DA CÁMARA

RIBEIRÃO PREro . SP



Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
Estado da Sin Paulo

vaelrão Preto, 08 de Julho de 2020.

ofícao nº 5011/2020»CM

Senhor Presmente

Em atenção à sohcllaçãu dessa E. Câmara Mumcxpah relativamente
ao(s) REQUERmENTms) de .nmrmaçâo abawxo relauonaan(s), apresentadn(s)
pelo Vereador(a) JORGE PARADA HURTADO cumprimos :: dever de encammhar a
Vossa Excelência, em anexo, cóp|a(s) da(s) resposta(s) prestada(s) pe>o(s)
setor(e5) competentes) desta munmpanaade

Sem outra pamcular, aDrovewtamns a opunumdade para renterar a
Vossa Excelência os protestos de ano apreço & msmta consmeração,
substrevemos-nus

Alencwsamente

Mwbhoãfê
SECRETÁRIO DA CASA CIVIL

REQUERIMENTCMS) COMPEEMENTAÇÃO Nº(s) 2957 e 2954/2015]

A Sua Excelência
LINCOLN FERNANDES
DDV PRESIDENTE DA CÃMARA

RIBEIRÃO PRETO - SP
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A TRANSERP foi criada atm/és da Lei nº ann/so, Kendo suas atribuições sido redefimdas pela Lei 998/00, onde
não se Encontra qualquer menção à competência para uam de permissões de use de Amas puhlmas
Tampouco “(hemos qualquer responsabilidade pela exetuçãu de abras ou rªfmmas naquela praça Por em]
mão não podemos opinar sºbre este requerimento.

Rib Prem, 13 de junho de 2.010.

Am'sin Elras da su
Diretor de Transporte

Dªdá Gª!
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tum—M ,,,.çW ]

MODELO vn



“
Prefeilurl Mln ip:] de Ri '

1 r *
EstadudeSâoPaulo FRocn-Úv)(ºlº 015553 É u+

FOLHA DEmmmm ,
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Amam“W
A ASTEL

Informar au Nobre am que em relação a as:: Deparmmenm de Fiscalização smi. a
raquel-a,“: &' considerada ambulmt: de alimentação. paulada na Lei 4768/86 e decrelo 202/86, onde

nãº pcm direita a pomo fixo, pomnln. não haveria nenhum prºcedimento que ass=guraria o meu-

cionado pomo como seu.

Lei 4768/86 - ARTIGO 1“ — Para os nns desta lei, consldera-se AMBU-

LANTE a pessoa flsica. capaz, regularmente matriculada na Administração Munici-

pal, que exerça atividade comercial ou de prestação de serviço. sem estabelemmame do exposm. não há procedimento legal que possamosmma: que pcm raso]?

numa),
Ribeirão Prem. 01 dejulhv de 2020.

Diretor
Demov de Fiscalimção Gua!



FOLHA DE INFORMAÇÃO
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A ASTEL

Reasramns a mhrmação nº que meme em puder da TRANSERP qualquer manha de custos

referente ao conrraw de concessão do transporte pumico, sendo de nºssa responsabilidade

apenas a elaboração do estudo de aluaiizaçãn anual do valor da rariía, razão pela quaW anexamos

a ulumn, referente ao ano de 2019

mineiras Prem, 18 de ,uma de 2.020.

Am'sm Enes da snvà
Dwemrd:Yranspuru

. X *

MODELO 'n
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ESTUDO TÉCNICO PARA REAJUSTE DA TARIFA DO SERVIÇO DE TRANSPORTE
COLETIVO PARA JULHO DE 2019

1. APRESENTAÇÃO

Este Rexaxóm contém o Estudo Técnico para o reajuste da tarifa do semço de
transporte celeuvo de Ribeirão Prato conforme estabelecido no contrato de
cuncesãào

2. DDCUMENTO

Em a de junho de 2019 o Cºnsórcio PróUrbano protocolizou na TRANSERP o
osso nn ous/zmasxasrmm, informando que concedeu aos empregados do
serviçu de transporte púbhco um reajuste salarial de 5,07%. Além disso, reitera :;
necessidade de o Poder Público decretar a nova tarifa neste mês de julhº,
conforme cláusula 45 do contrato de concessão.

3. CONCEITUAÇÃO

Tarifa & resumidameme () preco denmdo para o uso dos sermos de transporte
coleúvo.

o Decreto n“ 319/12» que regulamenta o servlço defmet

“Artigº 28 , A exploraçúo dos servzças de transporte mlenvo será remunerada pelas
taurus [Baldas pelo Prefetto Mummpal, que poderão ser diferencxadas em função
das camuen'sucas técnicaã (: das Custas especffwos decorrentes do atendimento
aos diferentes segmenms de usuários

Pam'qmjo Umm , Na [mação da tanfa, () Prefeua levará em conta o estudo zecmca
elabomdo pela TRANSERP, nas zemws da let 2 do contrato de concessávv

Amga 29 , As mnfas pºderão ser revistas em função de alterações dos custos ou
dos fatores meremes & prssmçáa dos servicos, atendidas as exigências da
legslaçáo penmenle, sempre com base em estudo técnico elaborado pelª
TRANSERP'



THAN ERP
Empresa cc Transuu : Transpºrteuma» de waswun fªrelo s ».

. ms'rõmco TARIFÁRIO

, Jul/11 , Estudo económicorfmancexm da modelagem da concessão com data
base de julho de 2011 estabeleceu o valormáximo de R$ 2, 7564 para a tarifa;

, Abr/ 12 , A Proposta vencedora fui aquela apresentada pelo Consórcio
FróUrbanu, oferecendo a tania R$ 2, 7451, com vªlor referenciado El data Julho
de 201 ]:
Max/12 , 0 Munin'pin de Ribeuào Prem Brmou centram de concessão da
SEYVACD de u—ansporte colcuvo com o Consorcio PróUrbano (nº 97/2012), após a
realizaçãº da Concorrência Pública nª 41 / 1 175;

, Nov/12 _ Início de operação do serviço após & ermssáu da Ordem de Semço
lmcia],

. Jan/13 , Atualização do valor da tarifa proposta para o início de operação.
estabelecido na item 3.12. LZ do edital, com valor calculado R$ 2, 9163, sendo
decretada pelo Executiva Mummpal & mira no valor de R$ 2,90;

, Fev/13 , Regulamende o desconto e Isenção do pagan-nemo da tarifa para
estudantes no serviço de transporte memo urbana confºrme Decreto nº
022/2013;

, Jul/13 - Desuneraçáo de impostos federais em 3,65% (PIS & COFINS), com a
tarifa recalculada em R$ 2. 8108» sendo decretada pelo Executivo Mummpal a
tanfa no valor de R$ 2,50;

, Jul/14 , A tarifa foi calculada considerando as duas metodolºgias,
- reajuste (ariíann com adoçãn da íórmula parametnca, R$ 3, 179

. rewsão tarifária“ R$ 3,1017

, Out/14 » Por força da assmamra de um Termo de Compromisso de
Ajusramento de Conduta » me com o Mimstêrm Público do Estado de São
Paulo em 10/10/2014, o Executivo Munimpal decretou s tarifa no Valor de R$
3,00.

Na ação da Promotoriª de Justiça do Consumidor do Ministério Pública do
Estado de São Paulo que culminou cnm a asslnªturs do referido TAC, forªm
estabelecidas algumas definições,
- instituição de larifa reduzida para utilização exclusiva das unhas
alxmenladuras, com manutenção do Valor da tania básica para as wagens
realizadas de forma inlegradst

u
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- instimxção de pagamento extraordmann de tarifa diretªmente ao motorista
no valor de R$ 5,00, sendo R$ 3,00 referente a tarifa básica, acrescrdo de R$
2,00, referente ao custo do cartão eletranicu, custo esse que poderá ser
resumida pelo usuaxio;

- o valor da tarifa basica a ser considerado para o cálculo do próximo res,uste
(julho/2015) sera R$ 3,10;

- reavahaçéo das gretutdade para pessoas cum dendencia.

» Jul/15 , Prat—esse de reajuste da tanfa com aphcação da fórmula parametnea
em valor calculado de R$ 3, 4085, sendo decretado pexo Executwo Muniupal
a ranfa besrca no valor de R$ 3,40 e para as hnhas allmentadorss o valor de
R$ 1.15:

, Julna , A tania fm calculada consrderande as duas metodologias;
- reajuste tar aria com adoçãº da fórmula paramemea; R$ 3, 6051
- rewsáo tªrifária com drversas stmulações de tarifa: R$ 3,60 a R$ 3.139.

No processo de revtseo tarifarrs foram apresentadas alternatrvas de medidas de
equrubrm econômmoúnsnceu'o do Contrato de Concessão, que contemplaram,
isoladamente ou de forma combmada. as segumtes possibilidades.
a) desoneração total ou parcxal do ISS:
b] adoção de valor de subsídio complementar ao que

cobertura da gratuidade dos estudantes;
e reahzado para a

c] adoção de racionalização ou náu da oferta do serviço a partrr da
implantação da (numa etapa da rede de transporte programada para 0
Semestre 13,

Apresentados os resultados do esmda, u Executivo Municipal decíddu pela
nxaçad da tarifa em R$ 3,30. sem a ªplicãcéo das duas primeiras medidas
acrma citadas, quars sejam a desoneração do mss e/ou a adoção de subsidlo
complemfrn
Assrm. a úmca alternativa de reequmbrxm eensrderads na processo de revisão
for a da racwnalxzaçáo da frota, em 11,5 %, a ocorrer, conforme premrssa
adomda no estudo, a partir do Semestre 13, portanto, & pamr de janerru de
2019. quando se prevê que estarão concluídos os corredores de transporte,
cujos projetos encontramrse em desenvolvrmenm e para os quais há recursos
Enancexros oriundos do PAC 11 Mobilidade Mêchas Crdsdes,
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» Jul/17 » Processo de reajuste ola tarifa com aplicação da fórmula paramêlrica
com valor calculado de R$ 3. 9269, sendo oeorotaoo pelo Execuuvu Municipal
a tarifa básica no Valor de R$ 3,95 e para as linhªs alma;-Ataduras () Valor de
R$ 1,45.

, Julhons , Processo de remusle da rsnfa com apuoaçao da fórmula
paramétrica com valor calculªdo de R$ 42238, sendo decretado pelo Executrvo
Muruorpal a tampa básica no valor de R$ 4,20 e para as linhas alimentadoras o
valor de R$ 1.50.

5. cÁwum DA TARIFA

Conforme salimtacão da Secretaria Mumerpox de Governo, o reajuste da tarifa
deve ser calculado atraves da fórmula parªmetrica

Dante do exposto, adotasse a aphoaçao da fórmula paramétrica conforme abaixo.

FÓRMULA PARAMÉTRICA

R : Ps x Vs + Pe )( Vc + Pv x vo + Pa )( Va, cujas varráveis são a segutr
explicadas:
R Índice de ReaJuste Tarir' o
Ps Peso da participaçao do láno na composição de reajuste, 0,4
Vs Varraçao da soma do salarro e gratrfroações do motorista do

servrco de transporte coletivo de Ribeirão Preto conforme
Convenção Coletiva do Trabalho,

Fc Fator multiplicªdor [peso) da participação da vanaçao dos 0,2
combustiveis na composição do reajuste.

Vc Varracao do índice de Preços do Cunsumidol Amplo , Ongem
da FGV codrgo 1004820 xPAeEP , Bens Intermediários ,
Combustíveis e Lubrifroantes para a Produçao,

Pv Pator multipuoaoor lpeso] da paruclpaçãu da variação do preço 0,2
de veiculos na composição do reajuste

vo Variªção dos custos de veículos considerando Vanaçãu do
indrce de Preços do Consurmdor Amplo , Orrgem da FGV
coorgo 1005529 [PAV Origem , ocm , Produtos Industrias ,
Industria de Transformação eVeículos Automotores, Reboques,
Carroccnas e Autopgyaa.

Pa Pator muluphcador (peso) da participação da variaçao dos 0.2
demars rteos de custo na Composzçâc do reªjuste.

Va Varraoao oo Indice de Preços ao Consumidor , xPc, consrderado
como critério de reajuste dos demars rtens de custo
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Ainda sobre o lema, os paragrafos 1ª, 2ª e 3“ dª cláusula 51 do comam
eslabcleccm que:

“Parágrafo 1” , Pªrª () cákula das uanaçães dos índices Vc, Vd :: Va, serão
comzdemdas os índxces refemntes a 2 (dos; meses antes da data base de
reajuste da tar-Ja & aqueleS conespandemes & 2 (dois) meses antes da última
reajuste mnfám
Parágrafo 2” - Para o cálculo da variação do índzce de salános (VS] serão
cunsuíemdos os Mores defmidos na Convencáu Coletiva de Trabalho da
caLegona de moronsms lmedmmmenle antena! no cálculº e os ualoves depmdos
na Canvençán Culex-uia do Trabalho da categoria de matar'sms anterior a ela.

Parágrafo 3” Na mpózese de algum dºs índices Vc» Vd e Voz) terem a sua
apuração descontinuada pelos organismos que os apuram, será remizada a
atualização da fórmula dzf'mtdu no caput desta cláusula, mediante a sua
quªm—ao pelos índices que 05 subsnmam, medlante aditu/o conzmzuaz, "

Quando da atualização da tania basica ocorndã em janeiro de 2013, fm constatado
que o indice de Preços do Consumidor Amplo , Origem da FGV código 1004820 [PA-
EP - Bens Intermediária: , Combustíveis e Lubnncames parª a Producão leve a seu
cálculo desncnlmuado, (: que levou à substituição deste inches.

() novo mdice assurmdo foi o da van'açãu do preco médio do óleo diesel para
dzstdbuxdora no Estadº de São Paulo, conforme levantamento do Sistema de
Levanramenlo de Preços da Agência Nacional do Petróleo - ANP publicada no seu
sítio na mlemet.

Aplicação da Fórmula de Reajulte

:) Fator de "lírios
Cmnslderando os termas da Convenção Colenva de Trabalho i'm-nado entre o
SEETURP e u Consórcm PróUrbano, o índice de reajuste do saiáno dos motonstas &

de 5.07%

11] Fªtor de combustíveis
Considerandº :; uulizaçâo da variação do preço médio do óleo diesel para
disínbuídora no Estado de São Paulº» conforme levantamento do Sistema de
Levantamento de Preços da Agência Namnnal do Petróleo , ANP, lem-se os seguintes
valores.

- Valor do óleo diesel Em mmo de 2019 = R$ 3,157
. Valor do óleo dxesel em maio de 2018 = R$ 3.191



JEAN ERP
11 1n< to ( Transpanc

udek ªnos;
Assum a varmçâo dos combustíveis [Vc] é dada por:

SJBL
3,1 1 : 4 0.0013

Ou sejª, - 0,13 %

e) Fator do custo de veiculos

conformª as Jnformações da FGV, o mdlce de Preços do Produtor Amplo . Ongem da
FGV códngo 1420909 - col. 36 , Produtos Industriais . Indúsma de Trªnsformação ,
Velculos Automotores. Reboques. Carrocerias s Autopeças apresentou os seguintes
valores“

. Valor do Índice em mcuo de 2019 : 141,455

. Valor do Índme em mam de 2018 = 134550

Assu-m & variação do custo de veiculos (Vd) & dada por

141,45
Vd= , , 71: 0,0513

134, 50

ou seja, 5.13%

d] Fator dos Alemã.: custo:
Considerando a série do Índnze de Preços ao Consumuim'
[IPC/BRB! - col. 51, publicada pela FGV» e que mede & vanaçáo de preços
pesqmsadns nas 7 (sem) principms capitais do Bmsxl, os valores de referência são-

- Vªlor do índme em maxo de 2019“ 581. 305
. Valer do Índ1ce em mam de 2018= 553. 692

Assim, a variação do custo de veículos Wa] & dada por:

581,305
Va= 7 »1= 0,0499

553,692

ou Seja, 4,99%
o) Cálculo do fito! de reªjunamento
Considerando os valores apurados obtem-se:
R:?sszªchVc+vaVd+FaxVa

o
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R = 0,4 x 00507 + 0,2 x [ - 0,00131— 0,2 x 00513 + 0,2 x 0,04%
R 004% ou 4,03%

f) Cálculn da urit: atualizada
Cunslderandu o cálculo da tarifa de juiho de 2018. que resultou no valor de RS
42235, o valor da tarifa para julho de 2019 dado pela fórmula de reajuste lanfánc é
de:

T = 4.2238 x [1 0403) - R$ 4,3940

&. CONCLUSÃO

Não obstante decidir em se uulizar, nessa uporlunidad & fórmula paramemca para
atuahz' o da larifa, entendemos que. assim que pos vel, deverá se proceder a uma
revisão tarifária contemplando todos os quesrtos abalxc relaclonados
- a suspensão do pagamento dos rusms de gerenoramenro e fiscalização pelo

Consórcno FrâUrbano & TRANSERF por força de decisão hmmsr judlclal, desde
abril de 2015, ainda sem julgamento de mérito.

- o apuração dos cusms orem/os das obras mé agora realizadas pelo Cons rrin
FroUrbano no ámblto da outorga de contrato de concessão. a qual devera ser
objeto de contratªção de consultoria especlahzada;

- os ganhos flnancciros proporclunados pela venda enteerpeoa dos creditos
tarifários & população usuária do transporte coletivo urbano;

- as recortes acessones aufcndas pela exploraçãº de pubuerdade nos pontos de
parada de ônibus:

- a madlmpléncla quanto e renovação da (rota de õmbus e mrcroonlbus, com
prevlsám contratual para ser mimada em dezembro de zelo, mas so efetivada em
2018. mediante inserção de l 12 Veículos;

- lnadrmplenera quanto & obrlgacão de equrpar tºda a [rota de õmbus e micrnr
ómbus com rádlorcomunlcador, conngurando descumprimento de rláusula
contratual;

- Inadlmpléncia quanto à obrigação de se manter 400 (quatrocentos] postes de
recarga de cartões eletmmcos de transporte, connguramm uescumpmnemn ne
cláusula conllda no Frimelro Termo de Rcrraufxcacáo do contrato de concessão;

- madlmplêncla quanto a contratar Seguro de Responsabilidade Crvrl para eobnr
eventuars prejuízos causados a usuán'os e a terceira em geral.
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Por nm, aproveitamos a oportunidade para encaminhar Pesquisa de mªs vigentes
em diversas udades brasllsiras de porte medio para análise Cºmparativa.

Ribeirãº Prem, 4 de julho de 2019

Reynaldo Llplte
Analiswmremna de Transporte

ColaboraçãoTécmca.

Jose Munn de Araújo
Assessor Técnico Operacional
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Estado as São Famefª Prefeitura Municipalde Ribeirão Preto
A%n.

WMI Canmhn

; Ao ADM-m,

Recem um

Para conhecimenm & manifestação, atentando'se ao prazo indicadº.
Após, retome—se.

ADRIANA KARINAOLIVÉÍRÃdz unvAu—cõ
Ass/mm da Secretária da aummumm

25/05/2010
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”XL, Prelaílur. MunictpntueRtbetriu Pmm *
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, FOLHA uz tNFcRMACÃn (
4! r . Ew w tá»

«em awn "um“ ªmem:
Cheke DW Mmizaçãuknm,

Aoms

Em atendtmentc aa nem 02 & contorme sugestão do Dttetor de Transporte da Transerp (“ 03)

segue Cupra do resumo de célula "nal da tanta dn contrata nº 97/2912 nrmano com a Pró umano,
ounsórcio Ribelrão Preto de Transportes cujo objeto (missa de sewtcos de transporte cotettva

pum-ca de passagetros na ctdade de Rtnettào Preto
Esse é um vesumo de uma plantlna detenham; constante no volume >< do Processo de Compras

*

nº (617/1170. cºmposta por 453 tomas (numeradas de me a 4352), atsponwet para vtstas no

“Departamento de Compras da Secrelana Muntcmat da Admtmsvaçãc Ratmcando o despacha de ti 18

a cobrança da passagem nos óntbus muntctpats e aluahzada sem base nos vatoves e estudos

reahzados pela Transerp cºnlurme anexada pet; mesma ms 20 a 27)

ADMrt 0, em G1deyulhu de 2020

Daiane Error: iii silvz
Chefe da massa da Mºdemrzaçâu AdesI/stwi

< / _chnm umd Gaim
Dtretor dv Eepanamenloííe Admmtstraçào Gera:
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A ASTEL,

Seguem as ínícrmaçõei prestadas,

Annívu KARINÃ ouvzxim os Envau-m
Assistente da Secretária da Administraçãº

&» 01/07/2010

um:

/
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