Tarifas de ônibus e táxis especiais
metropolitanos são atualizadas
26 de Dezembro de 2014 , 17:06
Atualizado em 14 de Abril de 2015 , 14:03
A partir da zero hora desta segunda-feira (29), haverá a atualização no valor das tarifas dos ônibus e
táxis metropolitanos que atendem aos 34 municípios que compõe a região metropolitana de Belo
Horizonte (RMBH). A publicação autorizando os novos valores foi dada pela Secretaria de Estado de
Transportes e Obras Públicas – Setop e será publicada na edição deste sábado (27) do Diário Oficial
Minas Gerais.
A atualização para os ônibus será de 12,78%, aí incluídos 8,65% de reajustamento, o que
corresponde ao aumento dos custos no período de novembro de 2013 a outubro de 2014. Com a
inclusão da correção dos insumos como o diesel (combustível), aumento do custo de pessoal, em
função do dissidio coletivo de 7,26%, dado em 1º de fevereiro de 2014 e aumento dos custos de
manutenção da frota, etc.
Foram acrescidos ao reajustamento 1,92% correspondente à modernização da frota, com 116 novos
ônibus articulados, e 145 novos ônibus tipo padron e mais 2,21 % correspondente a operação dos
Terminais Metropolitanos de Morro Alto, Vilarinho, São Gabriel, Sarzedo e Ibirité; das estações de
São Benedito e Justinópolis, das 28 estações de transferência na Av. Antônio Carlos, Av. Cristiano
Machado e Av. Pedro I, de duas estações na Av. Paraná e na Av. Santos Dumont, das 7 estações na
MG10, 4 na Av. Brasília e 2 na Av. Civilização, uma na Av. Pedro I (Risoleta Neves) e uma na Praça
Aarão Reis.
O sistema metropolitano tem 745 linhas e atendimentos na RMBH e opera com uma frota de 3.059
veículos, que transportam uma média diária de 823 mil passageiros em cerca de 14 mil viagens,
quando são percorridos mais de 600 mil quilômetros. O consume de óleo diesel, utilizado como
combustível da frota de 3059 ônibus é de 8,5 milhões de litros mensais. Todas as linhas comerciais
têm bilhetagem eletrônica. O troco máximo até 31 de dezembro de 2015 será de R$50,00.
Para a frota de 236 táxis especiais metropolitanos a tarifa será reajustada em 8,21%. O custo
quilométrico I, passa de R$2,63 para R$2,85 e a bandeirada passa de R$4,78 para R$5,17. A
cobrança do custo quilométrico rodado II será de R$3,42 e será permitida somente em corridas
aferidas pelo taxímetro, no horário noturno, no período compreendido de 22 às 6 horas, de segunda
a sexta feira. Aos domingos e feriados e aos sábados o início do período é antecipado para às 14
horas. Não poderá haver cobrança de taxa de retorno, de volumes transportados e de transporte por
carrinho de supermercado.
Confira o preço de alguns serviços
Preço Mínimo: R$2,60 (16 linhas com esta tarifa).
Preço Médio: R$3,95. (tarifa preponderante do sistema, 30 % das linhas em operação).
No total, o sistema metropolitano possui 57 grupos tarifários.
Algumas linhas metropolitanas:
Igarapé - Nossa Senhora da Paz, Capim Branco - Matozinhos, Ribeirão das Neves - Estação Vilarinho

- R$2,60;
Linhas troncais do MOVE Metropolitano (Terminal São Gabriel e Vilarinho e Estações de Justinópolis
e São Benedito) – R$ 3,95;
Integração Metrô Ônibus – são oito valores que variam de R$ 3,70 a R$ 5,10;
Aeroporto Internacional Tancredo Neves (Confins) / BH – Centro – R$ 23,70;
Aeroporto Internacional Tancredo Neves (Confins) / Betim – R$ 36,05;
Aeroporto Internacional Tancredo Neves (Confins) / Contagem – R$ 35,00.
Cartazes
No interior dos ônibus serão afixados cartazes para informar aos passageiros os novos valores das
tarifas. Para informações e reclamações os usuários podem utilizar o telefone 155 opção 6 ou o email
do DER/MG: atendimento@der.mg.gov.br Sobre o uso do Cartão Ótimo as informações podem ser
obtidas no telefone (31) 3516-6000 ou no site: www.otimoonline.com.br.
Enviar para impressão

