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1- DO RELATORIO

Trata o presente expediente sobre o reajuste tarifário do

transporte rodoviário intermunicipal de passageiros da Região

Metropolitana de Porto Alegre para o ano de 2018 e revisão tarifária
extraordinária do IPCA/IAP

O processo foi aberto de Ofício em 05 de junho de 2017 pela

Direção Geralda AGERGS por meio do Memorando n' 43/2017 para

atender a determinação do Conselho Superior de elaboração de revisão

extraordinária para análise dos pedidos das delegatárias não

contempladas no processo de reajuste tarifário de 20171

A Diretoria de Tarifas inicialmente apresentou o Relatório da

Reunião Técnica n' 01/2017 realizada dia 17 de julho de 2017 com os

integrantes da Diretoria, referindo desencontro administrativo em 5

processos paralelos versando sobre reajustes e revisões tarifárias do
TIP/RMPA, bem como a falta de autorização do Conselho Superior para a

implantação da Nota Técnica 04/2016-DT. Constou deliberação de anexar

os processos e reunir as associações das operadoras ATM e MTM,

juntamente com a Metroplan para um encaminhamento adequado da
matéria.

i RED 257/2017
Art. 3' Art. 3'. Determinar Díreção Gcralda AGERGS providências na abertura imediata clc expediente de

revisão extraordinária de tarifas para, no prazo de 60 dias, proceder análise dos pedidos das delegaLárias
não contemplados no presente processo de reajuste tarilái-io.
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Em 22 de fevereiro e 23 de março de 2018 ocorreram

reuniões técnicas com representantes das partes envolvidas, conforme

atas anexadas ao processo (doc. 0180803).

Em 23 de fevereiro de 2018 a ATM e SETERGS protocolaram
junto à AGERGS cópia da correspondência protocolada na METROPLAN

requerendo ação conjunta da Agência para instauração do processo de
revisão extraordinária das tarifas.

Em 23 de abrilde 2018, a Diretoria de Tarifas apresentou a
Informação n' 21/2018 com os cálculos do reajuste e revisão

extraordinária da tarifa da qualdestacam-se os seguintes itens:

para o reajuste tarifário apresenta cálculo considerando a
variação do IPCA/IBGE por tratar-se do índice oficialde inflação, também

utilizado como correção monetária na Nota Técnica DT - AGERGS n'
04/2016. O cálculo resultou em 2,68% para o reajuste tarifário.

As empresas requerem a substituição do IPCA pelo cálculo

por cesta de índices. O cálculo de reajuste considerando esse critério

resulta em 3,05%.

para o cálculo da revisão extraordinária relativo a variação

do IAP -- Índice de Aproveitamento Padrão entre os períodos de 2014-

2017, foi identificada uma queda na demanda de 13,31%.

Mediante o Encaminhamento n' 44/2018 - DT o Diretor de

Tarifas destaca que foi apurado o índice finalde 16,35oZo decorrente da

aplicação do IPCA de 2,68% (critério consagrado pelo último

reajuste)combinado com a variação do IAP de 13,31% (Índice de

Aproveitamento Padrão - revisão extraordinária), considerando .a

aplicação em OI' de junho de 2018. 'tt \
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Em 26 de abril de 2018 a Direção Geral encaminhou o
processo ao conselho Superior, conforme previsto na Resolução

Normativa n' 34/2016, sendo designados como Relator e Revisor

respectivamente, a Conselheira Eleonora da Selva Martins e o Conselheiro
Luiz Dahlem.

A informação da Diretoria de Tarifas foi encaminhada à

METROPLAN em 04.05.2018 para análise e deliberação pelo Conselho
Estadualde Transporte Metropolitano - CETM e também às entidades

representantes das empresas ATM, SETERGS e MTN para conhecimento

e manifestação no prazo de 10 dias, nos termos do Art. 6' da Resolução
Normativa AGERGS n' 34/2016.

Foi juntado ao processo requerimento da empresa CITRAL

protocolado em 16 de abrilde 2018, requerendo a revisão tarifária nas

linhas metropolitanas da empresa.

Em 04 de maio de 2018 foi encaminhado Ofício 226/2018 ao

procurador da empresa CITRAL com cópia da Informação da Diretoria de
Tarifas com prazo de 10 dias para manifestação.

A matéria foi objeto de Consulta Pública no período de 07 a
21 de maio e Audiência Pública em 21 de maio de 2018 realizada na sede

da AGERGS, recebendo contribuições na Consulta Pública da empresa

CITRAL onde destaca, em síntese, a necessidade de correção da
quilometragem; revisão das tarifas mínimaslenxugamento da variabilidade

das tarifas e impedimento de tarifa menor que as municipais.

Na Audiência Pública, o representante das empresas refere

que a revisão extraordinária já deveria ter sido concluída. Concordam com

a revisão o IAP e cesta de índices. Sugere: gatilho para a demandam

desoneração do ICMS no serviço e óleo diesel, criação de uma lei para

regular o transporte por aplicativos e operacionalmente trabalhar o sistema

das faixas exclusivas para tornar o sistema mais ágil, bem como seja.

garantida a data base de I' de junho.
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A Metroplan, por meio de seu Diretor Superintendente,

menciona que o IPCA reflete a inflação média das pessoas. O mais

adequado é adotar o indicador IAP. Deve ser incorporado no sistema um

componente de demanda. A Metroplan estuda a idéia de parcelamento
desse item.

Em 25 de maio de 2018, por meio do Encaminhamento n'
88/2018, a Conselheira Eleonora da Sirva Martins, até então Relatora do

processo, solicitou a Diretoria de Tarifas análise das contribuições

recebidas na Audiência Pública, bem como a manifestação sobre a Nota
Técnica 05/2016 aprovada pelo Conselho Superiora o acréscimo de 1,67 a

título de defasagem temporal no último reajuste tarifário e avaliação do

critério para cálculo do IAP

Por meio do Encaminhamento 96/2018, a Conselheira

Relatora informa que em reunião administrativa do Conselho Superior

realizada no dia 30 de maio foi deliberada a redistribuição do processo a
novo Relator, visto não haver tempo hábil para a pauta ainda no mês de

junhodevido ao período de férias agendado e posterior término de
seu mandato. Assim, o expediente foi redistribuído ao Relator Alcebides

Santini, permanecendo o mesmo Revisor.

Também em 30 de maio de 2018, a Metroplan encaminhou

à Agência o processo PROA 18/1364-0000665-6 onde consta:

- pedido de reajuste de tarifa e revisão extraordinária

protocolado na Metroplan em 22 de fevereiro de 2018 pela ATM e SETERGS.

- Informação n' 05/2018, Informação 06//2018 e Informação

07/2018 da SEPLA, nas quais constam, em síntese, referência aos cálculos

elaborados pela área técnica da AGERGS.
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voto do Relator onde refere que: em relação ao reajuste, o

cálculo pela cesta de índices apresenta a vantagem de ser mais aderente à

realidade setorialpor dar mais destaque a variação do diesele que apontou
um reajuste de 3,05%. Quanto à revisão, conforme estudos da AGERGS
chega-se a 13,31%. Propõe o partilhamento do índice revisional, sendo uma

parcela de 6,5% no presente processo e 6,5% a ser obsorvido pelas

empresas por meio de programa de reestruturação setorial e racionalização
de custos

O Conselho Estadualde Transporte Metropolitano em Sessão

Ordinária de 30 de maio de 2018, decidiu aprovar o índice referente a revisão

e reajuste no valor totalde 9,91% a vigorar em I' de junho e determinar a

Metroplan que acompanhe o programa de reestruturação setorial e
racionalização de custos a ser apresentado ao CETM e AGERGS no prazo de
180 dias.

O processo, concluído na METROPLAN, foi remetido à

AGERGS em 30 de maio de 2018

A Diretoria de Tarifas da Agência se manifestou por
meio do Encaminhamento n' 80/2018, apresentando, em síntese, os
seguintes esclarecimentos:

1- quanto a contribuição da Citral na Consulta Pública, foi

aberto processo específico de n'000421-39.00/18-4 para o devido

acompanhamento pela Agência.

2- quanto as contribuições na Audiência Pública, a sugestão

de criação de gatilhos para a variação da demanda, a médio prazo poderá

ser avaliada sua elaboração pela equipe técnica. No que tange as
questões de desoneração do ICMS no serviço e diesel, criação de lei para

regular o transporte por aplicativos e criação de faixas exclusivas, trata-se

de alteração de politicas públicas, não tendo a Diretoria de Tarifas
promover tais recomendações
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3- no que se refere ao cálculo do reajuste, foram

apresentados dois cenários: IPCA e composição de cestas de índices. As

Concessionárias e Poder Concedente entendem que a Cesta de Índices

representa de forma mais adequada as variações inflacionárias por conter
na sua estrutura parâmetros específicos e proporcionais da operação, tais

como: pessoal, combustível, frota e demais itens de custo.

4- como fator superveniente à Audiência Pública, foi

aprovada a Nota Técnica 05/2016-DT que estabelece indexador próprio

para chassi e carrocerias para atualização de preço do veículo tipo ânibus

e embarcação nos processos de reajustes tarifários. Logo,
reconsideramos a posição de utilização do IPCA e recomendamos a
aplicação da estrutura de cesta de índices já apresentada na
Informação 21/2018, perfazendo o valor de 3,05% de reajuste tarifário.

5- ressalta que a decisão da RED 257/2017 contemplou o
adicional de 1,67% a título de defasagem temporal. Para efeito do

reajuste tarifário de 2018 tal fator deve ser compensado, resultando
assim no índice de reaiuste tarifário de 1,36%.

6- Com relação ao índice de aproveitamento padrão -- IAP, as

premissas utilizadas foram as mesmas tanto pela AGERGS como pela
METROPLAN. O partilhamento do índice revisionalem duas parcelas,

sendo a segunda parcela objeto de programa de reestruturação setorial,
contribui para a modicidade tarifária.

7- Por fim, recomenda a aplicação do índice de reajuste de
1,67% e de 6,65% de revisão extraordinária, nQ tptqldç $:1Q%:

E o Relatório
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11 DA FUNDAMENTAÇÃO

As tarifas dos serviços públicos são preservadas pelas regras

de reajuste e revisão, a fim de assegurar o equilíbrio econâmico-

financeiro, nos termos expressamente previstos na Lei Federal de
Concessões.

Assim, o presente expediente foi aberto tendo como objeto o
reajuste das tarifas anuale cuja metodologia compreende a aplicação do

índice de variação inflacionária, bem como a revisão extraordinária

referente aos pedidos da delegatárias que não foram contemplados no

processo de reajuste tarifário de 2017

Quanto a metodologia de cálculo para o reajuste tarifário,

Inicialmente foi apresentado dois cenários para atualizar os itens da

planilha tarifária: o IPCA/IBGE no valor de 2,68% e a cesta de índices no

montante de 3,05%.

Todavia, durante o trâmite deste processo, foi aprovado pelo

Conselho Superior da AGERGS a Nota Técnica n' 05-2016-DT que
estabelece a definição de critério para a atualização dos itens da frota

I'Chassi' e 'Carroceria'), repercutindo nos cálculos do presente
processo.

Assim, conforme pontuado pela Diretoria de Tarifas no

Encaminhamento n' 80/2018, o cálculo de reajuste deverá ser feito

mediante aplicação de cesta de índices, no valor de 3,05%.

Conforme esclarecido pela Diretoria de Tarifas, deverá ser

descontado do presente cálculo, o percentual de 1,67% que foi
contemplado no processo de reajuste de 2017 a título

temporal.
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Considerando, porém, que o valor atribuído à defasagem

temporal de 1,67% foi referente ao processo de Revisão Tarifária de
2016, entendo adequado que o referido desconto de 1,67% seja
compensado na base de cálculo da presente revisão extraordinária,
ficando preservado o valor do reajuste tarifário.

Para a apuração do cálculo da Revisão extraordinária, os

técnicos da Agência realizaram um extenso e detalhado trabalho,

conforme consta na Informação n' 21/2018, analisando os dados de 20

empresas e estabelecendo uma alteração da ordem de 13,31% que

significa a dimensão da queda de passageiros no sistema de transporte
coletivo metropolitano.

Do referido valor deverá ser compensada a defasagem

temporal de 1,67%, resultando assim no valor revisional de 11,45%.

Deve ser acolhida a decisão do Conselho Estadual do
Transporte Metropolitano ao propor o partilhamento do índice revisional,

porém considerando o valor de 11,45%, sendo uma parcela de 5,72%
no presente processo e 5,72oZo a ser obsorvido pelas empresas por
meio de programa de reestruturação setorial e racionalização de
custos, cuja implementação visa melhorará eficiência na oferta do

Sistema Metropolitano de Porto Alegre.

Com a execução do supracitado Plano almeja-se

restabelecer o equilíbrio económico-financeiro das operações do sistema

de transporte metropolitano, não mediante um impacto na tarifa e,
consequentemente, na renda dos usuários, mas sim, na redução de custos
e restruturação setorial, pressionando favoravelmente a modicidade

tarifária, atendendo ao disposto no Art. 2', da Lei Estadual10.931/97.
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Diante das considerações acima, entendo que o percentual

final de reajuste e revisão extraordinária deve ser de 8,94%,

contemplando 3,05% de reajuste tarifário e 5,72% de revisão tarifária.

O saldo revisionalde 5,72% será objeto do Programa de

Reestruturação Setoriale Racionalização de Custos.

Diante do Exposto

111 VOTO POR

Fixar o índice total de 8,94% para o transporte
rodoviário intermunicipal de passageiros da Região
Metropolitana de Porto Alegre, sendo 3,05% de
reajuste tarifário e 5,72oZo de revisão extraordinária.

Determinar à área técnica da AGERGS que

acompanhe em conjunto com a METROPLAN o
Programa de Reestruturação Setoriale Racionalização
de Custos, conforme decisão do Conselho Estadualde

Transporte Metropolitano Coletivo de Passageiros.

3 - Determinar o envio das novas tabelas tarifárias à

AGERGS no prazo de até 30 (trinta) dias contados da

publicação pela METROPLAN, para homologação.

É como voto Sr. Presidente e Srs. Co

AI
Cansei

uni
(y-Relator
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IV - DA REVISÃO

Em conformidade com o disposto no Regimento Interno da

AGERGS, revisei o relatório e confirmo a sua correção quanto a descrição

dos fatos e a fundamentação das partes.

Quanto ao mérito reporto-me a fundamentação e voto

apresentado pelo Conselheiro-Relator, acompanhando o seu voto.

...,.:A- - '

Luiz Dahlem
Conselheiro-Revisor
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