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Prezada Kelly Matos:

O chamado Pacote de Mobilidade Urbana
enviado pela Prefeitura para apreciação da
Câmara de Vereadores, que na verdade trata só do 
preço e não da qualidade dos serviços, vem causando 
polêmica na mídia, nas redes sociais e nas ruas. O 
momento é propício para que se abra uma discussão 
às claras a respeito da composição da passagem de 
ônibus em Porto Alegre, hoje, ainda antes do novo 
aumento pleiteado pelas empresas, a mais cara do país. 

Entretanto, trazer ao debate a questão parece ser o 
único mérito do projeto, uma vez que as propostas 
efetivas que ele apresenta - como sendo as únicas 
soluções possíveis para que possamos reduzir a tarifa 
do transporte público - nos parecem tão precipitadas 
quanto equivocadas em aspectos muito básicos a 
respeito do funcionamento desse modal na cidade. 

Com isso em mente,  nosso gabinete organizou este 
documento que apresenta cinco alternativas às 
atabalhoadas propostas da Prefeitura para que 
possamos chegar a uma tarifa de transporte coletivo  
que seja justa para todos  mas que, principalmente, 
não onere ainda mais o já sobrecarregado pagador
de impostos da nossa cidade.

Desde já agradecemos por apreciá-las
e nos colocamos à disposição para discutí-las.

Vereador Ricardo Gomes

$



Nas principais vias 
da cidade, dezenas

de linhas sobrepostas 
canibalizam umas às 
outras, disputando
o mesmo usuário. 

Além de comprometer
sua competitividade 

isso contribui
para sobrecarregar

a malha viária.

1
REVER A

SOBREPOSIÇÃO
DE LINHAS



A manutenção 
de determinadas linhas 
em horários em que não 

há passageiros suficientes 
para cobrir seus custos de
operação onera  o sistema 
inteiro, comprometendo a 
rentabilidade de horários 

de maior demanda
do público.  

2
REVER A

TABELA DE
HORÁRIOS



Algumas isenções são 
justas e necessárias, 
mas Porto Alegre é 

a capital do país com 
o maior número delas.
Não existe gratuidade:

quando muitos
não pagam pela passagem 

esse custo é rateado 
entre todos os usuários.

3
REVER A

QUESTÃO DAS
INSENÇÕES



4
LIQUIDAR A

COMPANHIA
CARRIS

A Companhia Carris
é uma empresa 

historicamente deficitária. 
Só na atual gestão,
já foram investidos 

mais de R$84 milhões do 
dinheiro do pagador de 
impostos para cobrir o 
rombo gerado por sua 
ineficiência.  É hora da 

cidade livrar-se
desse peso morto.



Mas afinal,

o pacote

tão ruim assim
da Prefeitura

consideramos
por que 

?

É interesse de todos um  transporte público que atenda 
ao cidadão com qualidade por um preço justo. 
É preciso melhorar o transporte, mas sem criar taxas
que sobrecarreguem o pagador de impostos.

Entretanto, limitar as possibilidades para a redução da 
tarifa mais cara do país às opcões levantadas pela 
Prefeitura é tratar a questão de maneira reducionista e 
eleitoreira. Mais ainda: algumas dessas propostas, sob o 
pretexto de serem inovadoras,  apenas repetem 
fórmulas desgastadas que,  se implementadas,
levariam a economia da cidade a um processo de 
recessão,pois impedem a geração de emprego. 

Além disso, ao propor medidas que condicionam 
o acesso à cidade ao pagamento de uma tarifa, 
entendemos que o projeto sobretaxa o cidadão
das cidades vizinhas que, se não reside em
Porto Alegre, muitas vezes desempenha
suas atividades profissionais aqui, movimentando
a economia local a partir do consumo .

Por último,  ao onerar um modal em ascensão, que 
caiu no gosto da população oferecendo um serviço 
diferenciado a um preço competitivo - os aplicativos de 
transporte - para resguardar os privilégios de um outro 
modal, que se mostra em franca decadência por sua 
relação custo-benefício comprometida, a Prefeitura se 
coloca como inimiga das liberdades econômica e de 
escolha e da inovacão, interferindo de forma artificial 
nas opções do usuário.

Em uma sociedade democrática, não cabe ao poder 
público regular o mercado na base da canetada.



Dos projetos enviados, ao menos três tem graves 
problemas jurídicos, que fariam que mesmo que 
fossem aprovados, jamais entrassem em vigor. 
É importante lembrar que isto aconteceu a com a taxa 
criada para os aplicativos em 2018 - o Judiciário 
suspendeu a taxa por ser inconstitucional.

- Projeto dos aplicativos: cria uma “tarifa” sobre as 
corridas de aplicativos que subsidiaria o ônibus. 
O problema é que tarifa não é uma espécie de tributo, é 
na verdade um preço público cobrado por um serviço. 
Se o projeto for aprovado, a Prefeitura cobraria o preço 
por um serviço que não é ela que presta.

- Projeto do “pedágio” para placas de fora de POA: 
novamente a proposta é uma “tarifa”. Ocorre que a 
Prefeitura não presta qualquer serviço que justifique 
cobrar um preço de quem entra na cidade - e mesmo 
que pudesse, por se tratar de preço, não poderia 
escolher de quem cobra ou deixa de cobrar, ou seja
o projeto fere o princípio da isonomia.

- Projeto da taxa por empregado: conflita diretamente 
com a Lei federal que regra o Vale Transporte e interfere 
na relação de emprego, que é matéria exclusivamente 
federal, e não leva em consideração os trabalhadores da 
região metropolitana que vêm diariamente trabalhar 
aqui. O projeto obrigaria a empresa empregadora a 
pagar uma taxa por trabalhadores que nem sequer 
usam o transporte coletivo da Capital.

Os problemas

da Prefeitura
dos projetos

jurídicos
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