


• Inicialmente destacamos que apoiamos toda e qualquer iniciativa que venha a

contribuir para que o transporte público coletivo da RMBH se torne cada vez mais

atrativo, moderno, adequado, módico, eficiente, transparente e que, sobretudo,

atenda às necessidades de toda a sociedade.

• Motivo pelo qual entendemos que devem ser observados e seguidos os 03 (três) pilares

previstos no NOVO MARCO REGULATÓRIO, os quais se interconectam e precisam ser

construídos em conjunto para atingir os resultados esperados, que são:

(1) qualidade e produtividade,

(2) financiamento e

(3) regulação e contratos,









A fim de conseguirmos alcançar os objetivos esperados com a reestruturação do

setor como:

➢ adequação de infraestrutura e inovação tecnológica,

➢ ampliação do mercado (aumento da demanda),

➢ tarifa módica (preço acessível e inclusão social),

➢ racionalização e atualização das redes de transporte,

➢ maior produtividade (menor custo operacional),

➢ sustentabilidade econômica e ambiental,

➢ segurança jurídica (cumprimento dos contratos),

➢ melhor qualidade de serviços e melhor imagem do setor.



Entendemos que o COMITÊ TÉCNICO DE MOBILIDADE DA REGIÃO METROPOLITANA DE

BELO HORIZONTE deve pautar seus trabalhos na busca por uma gestão metropolitana de

transporte com foco na mobilidade coletiva, com aumento da PRIORIZAÇÃO DO

TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO, a partir da adoção de algumas medidas dentre as quais

listamos:

• TRATAMENTO TRIBUTÁRIO DIFERENCIADO: atualmente a carga tributária total

incidente sobre o transporte público coletivo por ônibus, impostos diretos e indiretos, é

superior a 30% do custo total.

• LINHA DE CRÉDITO PARA FINANCIAMENTO DE VEÍCULOS: com veículos mais novos em

operação aumenta a atratividade, segurança e conforto.

• SUBVENÇÃO PÚBLICA: considerando ser um direito social dos brasileiros (Artigo 6º da

CF) e um serviço essencial para a vida nas cidades (Artigo 30 da CF).



• IMPLANTAÇÃO DE FAIXAS E CORREDORES EXCLUSIVOS *, que possuem baixo custo de

implantação e inúmeros benefícios para toda a população, possibilitam viagens mais

rápidas e seguras para os passageiros que por sua vez ficarão menos tempo dentro dos

ônibus e em congestionamentos;

• IMPLANTAÇÃO DE ESTAÇÕES E TERMINAIS DE ÔNIBUS URBANOS * e MELHORIA NA

INFRAESTRUTURA DOS PONTOS DE ÔNIBUS, visando maior conforto aos usuários, além

de integração e aumento na oferta;

• PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO DAS VIAS * visando reduzir os custos operacionais

com aumento na necessidade de reposição e desgaste prematuro das peças e

acessórios;



* Encaminhamos através do Ofício DBRT 376/2021 parte dos estudos e projetos de infraestrutura

desenvolvidos e cujas implementações irão contribuir para a qualidade do transporte público da

RMBH.



i. ESCALONAMENTO DAS ATIVIDADES URBANAS possibilitando a diluição do horário de

pico do transporte público e um melhor aproveitamento da frota.

• MUDANÇA DA ESTRUTURA DE FINANCIAMENTO DO TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO,

não é possível financiar somente com a receita tarifária, é preciso ter FONTES DE

CUSTEIO extra tarifárias como por exemplo:


