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Glossário
Administração Pública

Órgãos e/ou entidades integrantes da Administração Pública
direta e indireta, federal, estadual, do Distrito Federal ou dos
municípios

AGEM

Agência Metropolitana da Baixada Santista

AGEM/VRC

Agência de Desenvolvimento da Região Metropolitana do Vale
do Rio Cuiabá

AGER

Agência de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do
Estado de Mato Grosso

AMV

Aparelho de Mudança de Vias

ARSEC

Agência Municipal de Regulação de
Delegados de Cuiabá

BACEN

Banco Central do Brasil

BDI

Benefícios diretos e indiretos

Bid Bond

Garantia de execução de proposta, garante ao Estado os custos
decorrentes da não assinatura do contrato pelo vencedor da
licitação

BRT

Bus Rapid Transit

CAPEX

Do Inglês Capital Expenditure, é o custo do Investimento

CAT

Contraprestação Adicional à Tarifa

CBMM

Concessionária Exploradora de Minério de Nióbio

CCO

Centro de Controle de Operação e Manutenção

CDTC

Câmara Deliberativa de Transportes Coletivo

CDURP

Companhia de Desenvolvimento Urbano da Região do Porto

Cenário 1

Considera a implantação do VLT, a integração do sistema de
ônibus nos terminais do VLT, limite mínimo de headway e tarifa
integrada

Serviços Públicos
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Cenário 2

Considera a implantação do VLT, a integração do sistema de
ônibus nos terminais do VLT, h eadway lim itado pela frota, e
tarifa

Cenário 3

Considera a implantação do VLT, a integração do sistema de
ônibus
nos
terminais
do
VLT,
limite
mínimo
de headway, utilizando o conceito de tarifa m ín ima para
susten tação do VLT

Cenário 4

Considera a implantação do VLT, a in tegração parcial do sistema
de ôn ibus, mantendo-se algumas rotas concorrentes ao VLT em
trechos curtos ou vias paralelas, com limite mínimo
de headway e tarifa integrada

Cenário Central

Cenário 1

CIDE

Contribuição sobre Intervenção no Domínio Econômico

CMTC

Companhia Metropolitana de Transportes Coletivo

CODEM/VRC

Conselho Deliberativo Metropolitano da Região do Vale do Rio
Cuiabá

CODEMIG

Companhia de Desenvolvimento de Minas Gerais

COFINS

Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social

Concessionária

Sociedade de Propósito Específico a constituir pela Empresa

Contraprestação

Receita do Parceiro Privado em contratos de PPP, consistente
em pagamentos a serem realizados pelo Poder Concedente em
contrapartida pela prestação dos serviços; os recursos para
pagamento da Contraprestação pecuiniária, fixa ou variável, nos
contratos de PPP advém do Tesouro (de acordo com a esfera do
Poder Concedente, ou seja, Municipal, Estadual ou Federal) e
são alocados ao orçamento da Secretaria/Ministério responsável
pelo projeto

Contratante

SECID

Contrato de Concessão

Contrato a ser firmado entre o Poder Concedente e o Parceiro
Privado visando à outorga da Concessão

CPA

Centro Político e Administrativo

CPP

Companhia Paulista de Parceria

CSLL

Contribuição Social sobre o Lucro Líquido

EBIT

Resultado antes dos Juros e Impostos
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EBITDA

Resultados antes dos
Amortização

Juros, Impostos, Depreciação e

EBT

Resultado antes de Impostos

Edital

Edital para Licitação da Concessão para operação do VLT

Empresa

Empresa responsável pela operação do VLT

EMTU

Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos de São Paulo

Estudo

Estudo de Viabilidade Econômico-Financeira do VLT

FDM/VRC

Fundo de Desenvolvimento da Região Metropolitana do Vale do
Rio Cuiabá

FGBP

Fundo Garantidor Baiano de Parcerias

FGP

Fundo Garantidor de Parcerias Público-Privadas

FGV

Fundação Getúlio Vargas

FIFA

Federação Internacional de Futebol

FPE

Fundo de Participação dos Estados

FPM

Fundo de Participação dos Municípios

FUNDEB

Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e
de Valorização do Magistério

GAE

Gabinete de Assuntos Estratégicos

Headways

Frequência ou intervalo de passagem

IBGE

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística

IPI

Imposto sobre Produtos Industrializados

IR

Imposto de Renda

ISS

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza

Licitação

Licitação do contrato de operação do VLT

MTPar

MT Participações S.A
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MTU

Associação Matogrossense dos Transportadores Urbanos

OAE's

Obras de Arte Especiais

OPEX

Do inglês Operational
operacionais

PGE

Procuradoria Geral do Estado

PIS

Programa de Integração Social

PlanMob

Plano de Mobilidade e Transporte da Região Metropolitana do
Vale do Rio Cuiabá

Poder Concedente

Governo do Estado de Mato Grosso

PPP

Parceria Público-Privada

Projeto

Projeto do Sistema VLT - Cuiabá e Várzea Grande

Proponente

Empresas ou consórcio de empresas participantes do processo
licitatório para a concessão da operação do Sistema VLT de
Cuiabá e Várzea Grande

QID

Quadro de Indicadores de Desempenho

RDC

Regime Diferenciado de Contratações

RMBS

Região Metropolitana da Baixada Santista

RMTC

Rede Metropolitana de Transporte Coletivo

RMVRC

Região Metropolitana do Vale do Rio Cuiabá

SDRMG

Secretaria Estadual
Metropolitana

SECID

Secretaria das Cidades do Estado de Mato Groso

SECOPA

Secretária Extraordinária da Copa do Mundo FIFA 2014

SEMOB

Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana

SEPLAN

Secretaria de Planejamento de Mato Grosso

SETA

Sindicato das Empresas de Transporte Alternativo

de

Expenditure, são

as

Desenvolvimento

despesas

da

Região
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SIM

Sistema Integrado Metropolitano

SMSL

Sistema Metroviário de Salvador e Lauro de Freitas

SMTU

Superintendência Municipal de Transporte Urbanos

SPE

Sociedade de Propósito Específico

STCRIP/MT

Sistema de Transporte Coletivo Rodoviário Intermunicipal de
Passageiros do Estado do Mato Grosso

Termo de Referência

Termo de Referência para contratação de empresa de
consultoria especializada para realização de serviços de
verificação independente das estimativas de termino da atual
implantação do veículo leve sobre trilhos, bem como a
elaboração dos estudos tarifários, modelo operacional ideal e de
viabilidade econômico financeira e estruturação do projeto VLT
de Cuiabá e Várzea Grande - Mato Grosso.

TIR

Taxa Interna de Retorno

UFMT

Universidade Federal de Mato Grosso

Value for Money

A expressão Value for Money pode ser definido como o valor
agregado aportado por uma determinada alternativa na
implementação de um projeto, em detrimento de uma outra
alternativa.

VLT

Veículo Leve sobre Trilhos

VPL

Valor Presente Líquido
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1 Introdução
O presente documento, designado por Plano de Negócios e Estudo de Viabilidade EconômicoFinanceiro do VLT (“Relatório”), foi preparado no âmbito do contrato entre a KPMG e SECID
que visa a “Realização de Serviços de Verificação independente das estimativas de término
da atual implantação do Veículo Leve sobre Trilhos, bem como a elaboração dos estudos
tarifários, modelo operacional ideal e de Viabilidade Econômico-Financeira e Estruturação do
Projeto VLT de Cuiabá e Várzea Grande - Mato Grosso”.

1.1

Contexto

Este relatório é parte dos “Estudos Técnicos para as Obras do Veículo Leve sobre Trilhos/VLT
Cuiabá-Várzea Grande/MT” contratado pela Secretaria de Estado das Cidades (“SECID”) do
Governo de Mato Grosso e iniciado em 3 de novembro de 2015. O Estudo completo possui
três Produtos e é formado por sete relatórios finais, assim distribuídos:


Produto 1: três relatórios (P1A, P1B e P1C);



Produto 2: dois relatórios (P2A e P2B); e



Produto 3: dois relatórios (P3A e P3B).

Deve-se ressaltar que o Produto 1 tem foco em questões associadas às obras do VLT
(Contrato de construção, desapropriações e outros temas) enquanto os Produtos 2 e 3,
conjuntamente, compõem um Estudo de Viabilidade Econômica e Financeira para a operação
do VLT considerando um horizonte futuro de 30 anos e a avaliação de modelos de concessão
da operação do VLT para a iniciativa privada.
Conforme descrito no contrato, o presente Relatório corresponde à versão Final do Produto 3
- Plano de Negócios e Estudo de Viabilidade Econômico-Financeira do VLT.
O escopo do Produto 3 consiste na realização do Plano de Negócios e Estudo de Viabilidade
do Projeto de VLT, nomeadamente no que se refere à viabilidade da Operação do VLT, tendo
por base o atual traçado/definições técnicas do VLT.
A implementação deste Projeto inclui um conjunto de análises a questões críticas para o
sucesso da concretização dos objetivos do mesmo. As análises das opções de Modelo de
Negócio, Matriz de Riscos, Plano de Negócios e Viabilidade Econômico-Financeiras,
representam algumas destas questões e, serão alvo de análise neste documento.
A Figura 1 demonstra em detalhe o encadeamento das principais atividades associadas ao
Produto 3, desde da definição das alternativas de Modelo de Negócio até à definição do Plano
de Negócios, passando pelas análises de viabilidade econômico-financeira e definição do
Modelo de Negócio:
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Figura 1: Encadeamento das principais atividades
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Fonte: Elaboração KPMG

1.2

Estrutura do documento

O presente documento encontra-se estruturado com base nos seguintes capítulos:


O Projeto | Sistema VLT Cuiabá - Várzea Grande (Capitulo 2) – Este capítulo inclui a
apresentação do Projeto e as principais considerações sobre o mesmo;



Projetos de VLT no Brasil | Análise benchmark (Capítulo 3) – Este capítulo inclui a
análise benchmark de projetos VLT no Brasil;



Panorama do Transporte coletivo nos municípios de Cuiabá e Várzea Grande
(Capítulo 4) - Este capítulo tem como objetivo analisar o panorama do transporte
coletivo nos munícipios de Cuiabá e Várzea Grande;



Alternativas de Modelo de Negócio para o Projeto (Capítulo 5) – Este capítulo inclui
a apresentação das alternativas de Modelo de Negócio para o Projeto;



Matriz de Riscos (Capítulo 6) – Este capítulo tem por objetivo identificar os principais
riscos aos quais a Empresa e o Poder Concedente estarão expostos ao longo da
operação do Sistema do VLT de Cuiabá e Várzea Grande;



Definição do Modelo de Negócio (Capítulo 7) – Este capítulo tem como objetivo
apresentar qual o Modelo de Negócio que atende melhor os objetivos do Estado para
o Projeto;



Matriz de Responsabilidades (Capítulo 8) – Este capítulo tem por objetivo identificar
as principais responsabilidades das várias entidades ligadas ao Projeto;
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Estrutura de Garantias e Seguros (Capítulo 9) – Este capítulo inclui a apresentação
das alternativas de estrutura de garantias e seguros para o Projeto;



Cenários de Demanda (Capítulo 10) – Neste capítulo são apresentados os vários
cenários de demanda considerados para efeitos da análise do Plano de Negócios e do
Balanço do Sistema Integrado de Transporte Coletivo.



Plano de Negócios e Análise de viabilidade Econômico-Financeira do Projeto
(Capítulo 11) – Neste capítulo apresenta-se a análise financeira do Projeto em função
do Modelo de Negócio identificado como o mais adequado. Este capítulo inclui ainda,
o detalhe das premissas consideradas na análise do Plano de Negócios e Viabilidade
Econômico-Financeira do Projeto;



Custos e Balanço do Sistema Integrado de Transporte Coletivo (Capítulo 12) – Este
capítulo apresenta os custos globais do sistema integrado de transporte coletivo.



Conclusões e Recomendações (Capítulo 13) – Neste capítulo apresentam-se as
principais conclusões e recomendações decorrentes do nosso trabalho.
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2 O Projeto | Sistema VLT Cuiabá - Várzea Grande
No âmbito de melhoramentos na infraestrutura de transporte público para a população da
Região Metropolitana do Vale do Rio Cuiabá (RMVRC), O Estado de Mato Grosso optou por
uma solução de transporte de média capacidade, a ser adotada na RMVRC, o Veículo Leve
sobre Trilhos (VLT).
Neste sentido, o presente capítulo fará uma breve contextualização do Projeto, descrição da
área de implantação e das características do Sistema de VLT de Cuiabá e Várzea Grande.

2.1

Contextualização do Projeto

Tendo por base o descrito no Termo de Referência, será descrita a seguir a contextualização
do Projeto VLT.
Em 20 de junho de 2012 foi firmado o Contrato Nº 037/2012/SECOPA/MT pelo Governo do
Estado de Mato Grosso por meio da extinta SECOPA - Secretária Extraordinária da Copa do
Mundo FIFA 2014 com o Consórcio VLT Cuiabá - Várzea Grande formado pelas empresas CR
Almeida S/A Engenharia de Obras, CAF Brasil Indústria e Comércio S/A; Santa Bárbara
Construções S/A, Magna Engenharia Ltda. e Astep Engenharia Ltda. (“Contrato RDC”).
O Contrato tinha como objeto a “prestação de serviços técnicos especializados em
engenharia, arquitetura e sistemas ferroviários para o desenvolvimento de projetos básicos,
executivos e as built, realização de obras, obtenção de licenças ambientais e fornecimento e
montagem de sistemas e material rodante para implantação de corredores estruturais de
transporte coletivo na Região Metropolitana do Vale do Rio Cuiabá - RMVRC, no Veículo Leve
Sobre Trilhos”.
O Contrato tinha um prazo inicial para a implantação do VLT de 630 (seiscentos e trinta) dias
e o prazo de vigência do contrato era de 720 (setecentos e vinte) dias, com um valor total do
contrato de R$ 1.477.617.277,15 (um bilhão, quatrocentos e setenta e sete milhões,
seiscentos e dezessete mil, duzentos e setenta e sete reais e quinze centavos).
O Consórcio VLT Cuiabá - Várzea Grande iniciou os trabalhos em junho de 2012, tendo sido
assinado em março de 2014 um primeiro aditivo contratual para prorrogação do prazo inicial.
O prazo inicial foi aumentado em 293 (duzentos e noventa e três) dias, aditando o prazo de
execução para 31 de dezembro de 2014 e vigência para 30 de março de 2015.
O Governo do Estado de Mato Grosso contratou o consórcio Planservi-Sondotécnica com o
objetivo de “realização de consultoria especializada para o Gerenciamento e Supervisão dos
projetos básicos e executivos e da realização de todas as obras e instalações, obtenção de
licenças ambientais, fornecimento e montagem de sistemas e material rodante para a
implantação do VLT”. O consórcio Planservi-Sondotécnica iniciou os trabalhos em janeiro de
2013 e apresentou à extinta SECOPA um total de 23 Relatórios Gerenciais até dezembro de
2014. De acordo com os referidos Relatórios Gerenciais, o consórcio Planservi-Sondotécnica
identificou diversos problemas associados à execução do Contrato RDC.
Em 09 de fevereiro de 2015, a SECID foi indicada como responsável pelo Contrato RDC.
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O Contrato RDC foi suspenso judicialmente em 07 de abril de 2015 por 75 dias, tendo sido
novamente suspenso judicialmente por mais 30 dias em 06 de julho de 2015. Em 25 de
agosto, o Contrato RDC foi suspenso por mais 4 meses, para que o Estado de Mato Grosso
pudesse promover os atos necessários para garantir a realização do estudo técnico necessário.
De acordo com os documentos apresentados judicialmente, o Contrato RDC apresentava um
avanço físico-financeiro acumulado de aproximadamente 72% (conforme último boletim de
medição aferido e pago - Setembro 2014).
No decorrer da ação judicial surgiram vários questionamentos elaborados pelos Órgãos de
Controle e outros apontamentos que decorreram de um Parecer realizado pela Assessoria
Jurídica da SECID. De modo a dar resposta aos questionamentos e assim como para apoiar e
subsidiar o Governo do Estado de Mato Grosso a definir estratégias de continuidade do projeto
VLT, o Gabinete de Assuntos Estratégicos do Estado de Mato Grosso, em 01 de julho de 2015,
sugeriu a contratação de consultoria especializada para (i) verificar se as estimativas de prazo
e custos das obras, até sua conclusão, estão em conformidade; (ii) planejar a operação futura
do VLT e a sua integração com os demais modais; e (iii) modelar a Concessão ou Parceria
Público-Privada, com estudos de viabilidade e preparação do Edital de licitação
correspondente.
Em 03 de novembro de 2015, foi firmado um contrato entre a SECID e a KPMG com o objetivo
de (i) realização de serviços de verificação independente das estimativas de término da atual
implantação do VLT; (ii) elaboração do estudo de demanda e estudos tarifários; e (iii)
elaboração do Plano de Negócios e Estudo de Viabilidade Econômico-Financeira do VLT.

2.2

Área de Implantação do VLT: A RMVRC

A Região Metropolitana do Vale do Rio Cuiabá (RMVRC) no Estado de Mato Grosso
compreende os municípios de: Cuiabá, Várzea Grande, Nossa Senhora do Livramento, Santo
Antônio do Leverger, Acorizal, Barão de Melgaço, Chapada dos Guimarães, Jangada, Nobres,
Nova Brasilândia, Planalto da Serra, Poconé e Rosário Oeste.
A RMVRC foi criada pela Lei Complementar 359/2009 tendo como um de seus objetivos a
promoção de ações conjuntas entre os municípios e a possibilidade de oferecer maior acesso
aos serviços oferecidos pelo governo.
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Figura 2: Localização do Estado de Mato Grosso e o Município de Cuiabá

Fonte: Análise KPMG

Em sintonia com os objetivos da Lei Complementar, o VLT será implantando em dois dos
municípios da RMVRC, Cuiabá e Várzea Grande, que representam 96% da RMVRC.
As necessidades de mobilidade da RMVRC foram analisadas no Plano de Mobilidade e
Transporte da Região Metropolitana do Vale do Rio Cuiabá - PlanMob (2011), sucessivo ao
Plano Diretor de Transporte para Cuiabá e Várzea Grande, realizado em 1993 e 1994. No
âmbito do PlanMob foram identificados dois aspectos fundamentais:
-“a importância de promoção do transporte coletivo e dos modos não motorizados; e
- a necessidade de consolidação de um sistema viário integrador e distribuidor dos
fluxos de viagens. ”
Inicialmente o PlanMob apontava como solução um sistema BRT, sendo que acabou por se
optar por um sistema VLT para compor a implantação de uma nova rede de transporte capaz
de conectar fisicamente as linhas intermunicipais de Cuiabá e Várzea Grande.

2.2.1

Os municípios de Cuiabá e Várzea Grande

Cuiabá, a capital do Estado de Mato Grosso, tem população estimada em 580.489 habitantes
(IBGE, 2015), 3.495,424 km² de extensão e densidade demográfica de 157,66 hab./km².
Enquanto que Várzea Grande, município vizinho de Cuiabá, possui 1.048,212 km² de extensão
territorial, população estimada de 268.594 habitantes (2015) sendo sua densidade
demográfica de 240,98 hab./km².
Atualmente, nos dois municípios o transporte coletivo é caracterizado por ônibus, microônibus, taxi e moto-taxi.
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O objetivo é que o VLT integre a rede de ônibus entre os dois municípios sendo o principal
meio de conexão entre eles.

2.3

O Sistema de VLT de Cuiabá e Várzea Grande

O VLT é um pequeno trem urbano caracterizado por uma infraestrutura mais leve que aquelas
normalmente usadas em sistemas de transporte metropolitano. Sua estrutura permite a
construção em meio urbano. Suas estações são instaladas no nível das ruas, é prático e de
fácil acesso, além de ser um meio de transporte ambientalmente limpo, pois não emite
poluentes, e produz menor poluição sonora.
Figura 3: Modelo de Veículo Leve Sobre Trilhos

Fonte: Consórcio Construtor, Proposta Técnica - Volum e I
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O Sistema VLT foi planejado de modo a contribuir ao alargamento modal do Estado de Mato
Grosso, ligando a região do Aeroporto Marechal Rondon, localizado no município de Várzea
Grande, à cidade de Cuiabá. O Sistema VLT será baseado em dois eixos principais: (i)
“Aeroporto - CPA”, Linha 1 do VLT e (ii) “Centro - Coxipó”, Linha 2 do VLT.
A circulação dos veículos do Sistema VLT ocorrerá no nível do solo em canteiros centrais a
serem implantados em faixas exclusivas. O sistema contará com sinalização básica ferroviária
equipada com implementações de segurança.
A operação será do tipo marcha à vista e feita em via dupla no canteiro central dos corredores.
Haverá automatismo de controle a distância somente quando a visão do piloto possa ser
prejudicada (por exemplo em curvas acentuadas) caso contrário não haverá automatismos de
controle.
Figura 4: Exemplo de canteiro central no nível do solo

Fonte: Consórcio Construtor, Proposta Técnica - Volum e I

O VLT poderá reordenar o sistema de transporte público de passageiros e atrair também
usuários de automóveis vista as condições de conforto, segurança e rapidez.
Além de beneficiar o meio-ambiente, o VLT também trará benefícios aos passageiros e
população, requalificando os corredores que possuem uma alta densidade de tráfego como
por exemplo, a movimentação entre o Aeroporto Marechal Rondon e o Centro de Cuiabá.

Produto 3 - 22

2.3.1

Linhas do VLT

Para melhor distribuição das estações entre os dois municípios foram idealizadas duas linhas
para o VLT. Ambas as linhas são responsáveis por estruturar a conexão entre os dois
municípios e se encontrarão na estação central de Cuiabá através da formação de um “T”:


Linha 1 “Aeroporto - CPA”, que utiliza os eixos viários da Av. João Ponce de Arruda,
Av. da FEB (ambas no Município de Várzea Grande), Av. XV de Novembro, Av.
Tenente Coronel Duarte e Av. Historiador Rubens de Mendonça (Município de
Cuiabá), com extensão de 15km;



Linha 2 “Centro ‐ Coxipó”, que utiliza os eixos viários da Av. Fernando Correa da
Costa e Av. Coronel Escolástico, com extensão de 7km.

No total o Sistema VLT conta com 33 estações além de 3 terminais, 2 deles nas extremidades
da linha 1, Terminal Aeroporto e Terminal CPA, e 1 na extremidade da linha 2, Terminal Coxipó.
Figura 5: Eixos do Sistema VLT

Fonte: Audiência Pública: Anteprojeto do Veículo Leve Sobre Trilho - VLT, Fevereiro 2012

A Linha 1 ligará o Aeroporto Marechal Rondon, em Várzea Grande, ao Centro Político e
Administrativo (CPA), em Cuiabá, passando pela área central do município. O VLT operará nos
dois sentidos de circulação e serão percorridos aproximadamente 15 km inteirando pouco
mais de 30 km de vias e aparelhos de mudança de via (AMV). O trajeto prevê a passagem
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pelas avenidas João Ponce de Arruda (prolongamento), da FEB (ambas no Município de Várzea
Grande), XV de Novembro, Tenente Coronel Duarte e Historiador Rubens de Mendonça
(Município de Cuiabá). Além disso, a linha conta com 22 estações e 2 terminais de integração
localizados nas extremidades, Terminal André Maggi e Terminal CPA. As estações estão
elencadas na tabela abaixo.
Tabela 1: Estações da Linha 1
E stações ou Terminais

Distância entre a estação
s eguinte (m)

Terminal Aeroporto
1. Aeroporto

1.090

2. Couto Magalhães

1.190

3. Auto Shopping Fórmula

710

4. Secretaria Municipal dos Esportes

535

5. Cristo Rei

725

6. Abelardo Azevedo

435

7. Avenida da FEB

505

8. Porto

608

9. XV de Novembro

627

10. N. Sr.ª Auxiliadora

665

11. Praça Bispo Dom José

570

12. Morro da Luz (conexão com a Linha 2)

585

13. Av. Mato Grosso

480

14. CREA‐MT

605

15. Bosque da Saúde

660

16. Avenida Senegal

650

17. Jardim Aclimação

585

18. Shopping Pantanal

515

19. Praça das Bandeiras

480

20. FIEMT

500

21. 13ª Brigada de Infantaria Motorizada

990

22. Hospital do Câncer

765

Terminal CPA

570

Fonte: Docum entos do Projeto VLT – Elaboração KPMG
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Figura 6: Ilustração da Linha 1 do VLT

Fonte: Audiência Pública: Anteprojeto do Veículo Leve Sobre Trilho - VLT, Fevereiro 2012

Estudos realizados indicam grande movimentação de passageiros pela Estação Porto, da Linha
1 do VLT, uma vez que a mesma proporcionará a transferência de passageiros do VLT para o
transporte coletivo sobre pneus e vice-versa. De mesma importância é a Estação Morro da
Luz onde se dará a conexão com a Linha 2 do VLT.
A Linha 2, “Centro-Coxipó”, será implantada inteiramente no Município de Cuiabá e ligará a
área central a região de Coxipó, onde há o maior contingente populacional dentro da Macro
zona Urbana de Cuiabá. Serão percorridas as avenidas Fernando Correa da Costa e Av. Coronel
Escolástico, atingindo uma extensão de 7 km e cerca de 14 km de vias e AMVs. Nesta linha
serão 11 estações além de 1 terminal com integração ao transporte coletivo sobre pneus, e,
a Estação Morro da Luz conectando a Linha 1.
Tabela 2: Estações da Linha 2
E stações ou Terminais
Estação Morro da Luz (integração com a Linha 1)

Distância entre a estação
s eguinte (m)
‐

1. Praça dos Bandeirantes

480

2. Praça dos Motoristas

600
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E stações ou Terminais

Distância entre a estação
s eguinte (m)

3. Jardim Guanabara

505

4. Jardim Kennedy

520

5. Rua Haiti

200

6. UFMT

630

7. 9º BEC

545

8. Prof. Filogônio

620

9. Praça Emanuel Pinheiro

645

10. Pau Brasil

630

11. Parque Ohara

640

Terminal Coxipó

830

Fonte: Docum entos do Projeto VLT – Elaboração KPMG

Figura 7: Ilustração da Linha 2 do VLT

Fonte: Audiência Pública: Anteprojeto do Veículo Leve Sobre Trilho - VLT, Fevereiro 2012
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2.3.2

As Estações e Terminais

Todas as estações do VLT serão bidirecionais e compostas por um trecho plano de plataforma
(área de embarque e desembarque), área técnica, 2 (duas) bilheterias e sanitários. O acesso à
estação será efetuado mediante a cobrança das passagens por validadores de bilhete/cartão
magnético.
No sítio aeroportuário estará localizado o Terminal André Maggi onde será possível a
integração com o sistema municipal de ônibus de Várzea Grande. O acesso ao terminal se
dará pela Avenida João Ponce de Arruda.
O Terminal CPA ocupará a outra extremidade da linha 1 no bairro de mesmo nome em Cuiabá.
Nesta estação ocorrerá a integração entre os ônibus do sistema alimentador e radial
procedente da vertente norte de Cuiabá com o VLT.
O terceiro Terminal, Coxipó, foi pensado para atender a região Sul/Sudeste da Macro zona
Urbana de Cuiabá e integrar com o sistema de ônibus que atende a mesma região. O Terminal
Coxipó se localiza no bairro Parque Ohara e tem acesso através da Avenida Fernando Corrêa
da Costa.
A Estação Morro da Luz é o primeiro ponto de conexão com a Linha 2 e, portanto, deverá
absorver grande parte da transferência entra as duas linhas. As estações Praça Bispo Dom
José, Nossa Senhora Auxiliadora, XV de Novembro e Porto também possibilitam está
transferência.
A Estação Porto será o ponto final da Linha 2 na área central e, portanto, também poderá
concentrar transferências entre as linhas do VLT e entre o VLT e o as linhas de alimentação
que atendem ao seu entorno, incluindo, dependendo do cenário de integração proposto,
bairros do Coophamil, Cristo Rei e Av. Beira Rio.
Não está prevista a implantação de terminal ou estação de integração para transferência dos
passageiros das linhas de ônibus que atendem ao Centro e à região Oeste de Cuiabá para o
sistema VLT. Esta integração deverá ser realizada com o uso de cartão nas proximidades da
estação Praça Bispo Dom José.

2.3.3

Características operacionais do Sistema VLT

O Centro de Controle de Operação e Manutenção (CCO) do VLT será implantado próximo ao
Terminal Várzea Grande (início da Linha 1). Nele deverão ser realizadas as atividades de (i)
manutenção dos veículos; (ii) manutenção dos sistemas fixos do empreendimento
(sinalização, telecomunicações, energia, rede aérea, via permanente, CFTV, etc.); (iii) controle
da operação através de imagens das vias e estações, alarmes técnicos e de segurança do VLT;
e (iv) administração da operação e manutenção, inclusive da empresa operadora.
Além disso, o CCO contará com dois pátios: um deles será o pátio da operação destinado a
estacionamento de veículos, enquanto o outro será um pátio para manutenção e acesso às
oficinas. As instalações serão equipadas com sistemas de reutilização das águas de chuva,
reuso de águas servidas, captação da energia solar e transformação em energia elétrica, entre
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outros sistemas que colaborem para que o empreendimento seja sustentável e não agrida o
meio-ambiente.
Aparelhos de Mudança de Vias - AMV’s serão instalados nas linhas para proporcionar a
mudança de vias aos veículos, seja nas estações terminais ou nas estações intermediárias.
Alguns AMV’s, localizados nas vias principais e na entrada do estacionamento dos veículos,
serão motorizados para que possam ser comandados pelo CCO, enquanto os demais terão
controle manual.
A operação será coordenada pelo CCO que deverá determinar a quantidade de veículos em
operação, os intervalos entre veículos e o fluxo de veículos no carrossel. O CCO também
deverá orientar os pilotos via link de radiocomunicação, onde receberão no console todas as
informações necessárias para a operação do veículo, como controle da velocidade conforme
a demanda de passageiros esperada.
A alimentação do Sistema será através de energia elétrica em tensão de trabalho de 750 Vcc
suprida por sistema de Rede Aérea. O sistema de Rede Aérea deverá ser alimentado por
subestações de tração retificadoras que serão colocadas em ambas as linhas e alimentadas
em 13,8kV pelo sistema de Distribuição de Energia da Concessionária local.
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3 Projetos de VLT no Brasil | Análise benchmark
O presente capítulo fará uma breve descrição de alguns projetos de VLT em estudo em alguns
Estados do Brasil. O objetivo deste capítulo é entender como cada projeto foi estruturado e
as principais características de cada projeto.

3.1

Projetos analisados

Para efeitos da análise de benchmark foram analisados os seguintes projetos:
Tabela 3: Projetos analisados
Projeto

Objeto do contrato

Tipo de Contrato

Status

VLT de Goiânia

Implantação, operação e manutenção
do VLT, incluindo fornecimento de
material rodante

PPP Patrocinada

Contrato paralisado

VLT do Rio de Janeiro

Implantação, operação e manutenção
do VLT, incluindo fornecimento de
material rodante

PPP Patrocinada

Em construção

VLT da Baixada Santista

Operação e manutenção do VLT e das
linhas metropolitanas de ônibus, assim
como a expansão dos serviços da
Baixada Santista (não inclui obra, nem
fornecimento de material rodante)

PPP Patrocinada

Trechos em
operação e trechos
em construção

Fonte: Inform ação pública, Elaboração KPMG

3.2

VLT de Goiânia

Em 09 de dezembro de 2013 foi realizada a Concorrência Internacional n° 001/2013 na sede
do Grupo Executivo do VLT, órgão da Secretaria Estadual de Desenvolvimento da Região
Metropolitana (SDRMG).
A Concorrência foi aberta para selecionar uma empresa para a implantação do veículo leve
sobre trilhos (VLT) no Eixo Anhanguera.
O único grupo interessado, o consórcio formado pela Odebrecht Transport e a Sitpar
Participações S.A, empresa que já opera as linhas de ônibus na capital e região, venceu a
licitação para implantação do VLT em Goiânia.
De acordo com o contrato, foi determinado um período de 2 anos para implantação do sistema
por parte do Consórcio, nomeado Mobilidade Anhanguera, sendo o início das obras previsto
para janeiro de 2014 e fim em janeiro 2016, sendo que atualmente o contrato está paralisado,
aguardando ainda a liberação de recursos federais para início das obras.
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3.2.1

Principais características do projeto

O VLT terá 13,6 km de trilhos ligando o oeste ao leste da capital do Estado de Goiás, de modo
a permitir uma maior rapidez e comodidade no deslocamento aos usuários do Eixo
Anhanguera.
Figura 8: Eixo Anhanguera e Corredor Norte Sul de Goiânia

Corredor Norte
Sul
Eixo
Anhanguera
Fonte: Mobilize, Elaboração KPMG

De acordo com o Estado de Goiás, com a implantação do VLT será possível reduzir o número
de veículos, ônibus ou automóveis, trafegando no local, uma vez que se estima que cada
viagem do VLT corresponderá a remoção de 8 ônibus ou 300 automóveis das ruas.
O Projeto também prevê a revitalização das áreas onde o VLT circulará, na medida em que
serão necessárias reformas na pista para adequar a circulação do modal. Neste sentindo, para
a realização das obras está previsto o fechamento de um quarteirão por vez do Eixo
Anhanguera de modo a liberar o trânsito local gradativamente.
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Figura 9: Estações do VLT de Goiânia

Fonte: Odebrecht Transport

De acordo com os documentos de projeto, com a circulação do VLT, o número de passageiros
transportados no Eixo Anhanguera de Goiânia irá aumentar de 9 mil para 12 mil passageiros
por hora.
O projeto prevê investimento de R$ 1,3 bilhão, sendo R$ 805 milhões de aporte público. O
período de concessão foi fixado para 35 anos e a participação acionária é composta por 90%
Odebrecht Transport e 10% Sitpar.
Os principais números do projeto serão descritos na tabela a seguir.
Tabela 4: Principais números do VLT de Goiânia
Métrica
Quilômetros de extensão

Q ua nt ida de
13,6

Estações

12

Terminais de Integração

5

Trens

30

Velocidade média

23km/hora

Intervalo nos horários de pico

3 minutos

Passageiros por viagem
Passageiros por dia

600
240 mil

Empregos durante a obra

2500

Empregos durante a operação

600

Fonte: Odebrecht Transport, Elaboração KPMG
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3.2.2

Principais características do contrato de concessão do VLT de Goiânia

O objeto do contrato do VLT de Goiânia é a PPP Patrocinada da prestação dos serviços,
incluindo a implantação, operação e manutenção do Sistema de VLT, por um período de 35
anos, de modo a integrar a RMTC - Região Metropolitana de Transporte Coletivo de Goiânia.
O contrato em questão divide a realização do projeto em duas fases:


Fase 1: Realização dos investimentos de implantação, com duração máxima prevista
para 24 meses contados da Data da Assunção, até a emissão do Termo de Vistoria
Final.



Fase 2: Início da Operação Comercial do Sistema de VLT e operação simultânea de
ônibus pela Concessionária, até a integral substituição do sistema de BRT já existente
no Eixo Anhanguera.

De acordo com o Edital do projeto, a remuneração da concessionária se dará pela fórmula a
seguir:
Figura 10: Remuneração da Concessionária do VLT de Goiânia

Fonte: Anexo 01 do Edital de Licitação Internacional N° 01/2013, Elaboração KPMG

Tarifa

A Tarifa corresponde ao valor pago pelos usuários do serviço e é fixada pela CDTC - Câmara
Deliberativa de Transportes Coletivos tendo validade em toda a RMTC. Na data do “Edital de
Licitação Internacional n° 01/2013, a tarifa indicada era de R$ 2,70 (dois reais e setenta
centavos).

Contraprestação
Fixa

A Contraprestação Pública Mensal de Amortização Fixa é o pagamento monetário devido
mensalmente pelo Poder Concedente à Concessionária, pelo prazo de 240 (duzentos e
quarenta) meses, contados a partir do início da fase 2 do projeto.

Contraprestação
Variável

Enquanto que a Contraprestação Pública Mensal de Amortização Variável foi determinada com
o pagamento monetário no valor de R$ 417.000,00 (quatrocentos e dezessete mil reais),
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atualizado periodicamente conforme os termos do contrato, devido mensalmente, pelo Poder
Concedente à Concessionária a ser pago conforme definido no contrato de concessão.
Figura 11: Linha do tempo do VLT de Goiânia

Fonte: Radar PPP, Elaboração KPMG

3.3

VLT do Rio de Janeiro

No final do ano de 2012, a Prefeitura do Rio de Janeiro publicou o edital para implantação,
operação e manutenção de sistema de Veículo Leve sobre Trilhos das regiões portuária e
central da cidade.
Foi escolhido o regime de PPP Patrocinada para serviços, fornecimentos e obras de
implantação, operação e manutenção do sistema.
A Licitação foi marcada para 10 de janeiro de 2013. Em abril do mesmo ano foi divulgado o
Consórcio vencedor, formado pelos grupos CCR, Odebrecht Transport, Invepar, RioPar
Participações, BRt- Benito Roggio Transporte e RATP do Brasil.
O projeto encontra-se em execução, estando alguns dos trechos em fase final de execução.
A previsão é de que o sistema seja inaugurado no final do primeiro semestre de 2016.

3.3.1

Principais características do projeto

O VLT do Rio de Janeiro, é uma das principais ações de mobilidade da Operação Porto
Maravilha e tem como objetivo integrar o plano de mobilidade da Prefeitura do Rio de Janeiro.
O VLT, que funcionará 24 horas, 7 dias por semana, terá uma rede total de cerca 28 km de
extensão, interligando a Região Portuária com a área central de negócios do município e o
Aeroporto Santos Dumont.
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Figura 12: Estações do VLT do Rio de Janeiro

Fonte: CDURP - Com panhia de Desenvolvim ento Urbano da Região do Porto do Rio de Janeiro

O sistema prevê 32 trens, cada um com capacidade para 420 passageiros.
A integração com outros modais está prevista no Decreto Municipal 37.181, de 20 de maio de
2013 por meio do Bilhete Único Carioca. O pagamento para utilização do VLT será efetuado
por meio de validação do bilhete diretamente no veículo.
O projeto prevê um investimento total de R$ 1,15 bilhão. O período de concessão foi fixado
para 25 anos e a participação acionária é composta por 24,8% CCR, 24,8% Odebrecht
Transport, 24,8% Invepar, 24,8% RioPar Participações, 0,25% BRt- Benito Roggio Transporte,
0,25% RATP do Brasil. Outros números do projeto estarão descritos na tabela a seguir.
Tabela 5: Principais números do VLT do Rio de Janeiro
Métrica

Q ua nt ida de

Quilômetros de interligação do
centro à Região Portuária

28

Paradas

32

Trens

32

Velocidade média

15km/hora

Intervalo entre os trens

3 a 15 minutos

Passageiros por viagem

420

Passageiros por dia

300 mil

Fonte: CDURP - Com panhia de Desenvolvimento
Urbano da Região do Porto do Rio de Janeiro,
Elaboração KPMG
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De acordo com a minuta do Contrato, a remuneração da Concessionária foi definida conforme
fórmula a seguir:

Contraprestação
A

A Contraprestação A deverá ser paga à Concessionária em 270 parcelas mensais contadas a
partir do início da operação.

Contraprestação
B

A Contraprestação B deverá ser paga à Concessionária durante a operação somente nos
meses em que a Arrecadação do Sistema VLT for inferior a Receita Tarifária.

Receita Tarifária

Receita Tarifária

Tarifa de
Remuneração

FPQ

(1+0,3-IGV)

PaxTra

Tarifa de
Rem uneração

A tarifa da remuneração corresponde a R$ 1,98, valor na data base de Junho 2012
conforme a minuta do Edital.
FPQ

O FPQ é o Fator de Ponderação do desempenho na qualidade da operação e
manutenção.
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IGV

O IGV é o Índice de Gratuidade e Não-Validação.
PAXTra

PAXTra é quantidade de passageiros transportados pelo VLT mês de referência.

Figura 13: Linha do Tempo do VLT do Rio de Janeiro

Fonte: Radar PPP, Elaboração KPMG

3.4

VLT da Baixada Santista

Em Agosto de 2011 o Estado de São Paulo anunciou a construção do VLT da Baixada Santista,
e as obras foram iniciadas em 2013.
O VLT faz parte do Sistema Integrado Metropolitano da Região Metropolitana da Baixada
Santista (SIM da RMBS) que além disso contempla as linhas metropolitanas de ônibus, assim
como a expansão dos serviços da Baixada Santista.
Em 2013 foi lançado o Edital da Concorrência Internacional n° 17/2013 e em 23 de junho de
2015 foi firmado o contrato de Concessão ente a Secretaria de Estado dos Transportes
Metropolitanos – STM e a Concessionária BR Mobilidade Baixada Santista S.A. formada pelos
grupos Viação Piracicabana Ltda. e o Grupo Comporte Participações S.A.
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O contrato é em regime PPP Patrocinada para a operação, conservação e manutenção do VLT
e das linhas metropolitanas de ônibus, assim como a expansão dos serviços da Baixada
Santista.
As obras de implantação do VLT e a aquisição do material rodante não fazem parte do escopo
do contrato. A EMTU enquanto entidade pública responsável pelo VLT da Baixada Santista,
celebrou um contrato com o consórcio Tremvia Santos, formado pelas empresas Trans
Sistemas de Transportes S.A. e Vossloh Espanã S.A. para o fornecimento do material rodante.

3.4.1

Principais características do projeto

De acordo com a EMTU, o projeto irá atender os municípios de Santos e São Vicente.
Adicionalmente, irão ser desenvolvidos estudos para a implantação e operação do VLT nos
municípios de Praia Grande e Guarujá.
O contrato do Sistema Integrado Metropolitano da RMBS divide a realização do projeto do VLT
em duas fases:


Fase 1: prevê a operação do trecho “A” do VLT, entre as estações de Barreiros
e Valongo, percorrendo no total 27 estações e possuindo extensão de 19
quilômetros.



Fase 2: prevê a operação do trecho “B” do VLT, entre as estações de Barreiros
e Samaritá, percorrendo 4 estações e possuindo extensão de 7,5 quilômetros.

O VLT terá uma rede de cerca 26,5 km de extensão e irá atender cerca de 220 mil passageiros
por dia. Ainda, de acordo com a EMTU, o Sistema de VLT terá 22 trens previstos para a Fase
1 do projeto. Cada trem terá capacidade para 400 passageiros.

Figura 14: Estações do VLT da Baixada Santista

Fonte: EMTU
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O VLT será integrado ao sistema de ônibus, em que os passageiros de ônibus metropolitano
que fazem integração com o VLT, embarcarão gratuitamente no VLT, enquanto que os
passageiros das linhas municipais que fazem integração com o VLT, deverão pagar um valor
adicional.
O período de concessão do projeto é de 20 anos e a participação acionária é composta por
30% Aviação Piracicabana Ltda., 70% Grupo Comporte Participações S.A. Outros números do
projeto serão descritos na tabela a seguir.
Tabela 6: Principais números do VLT da Baixada Santista
Mét r ic a
Quilômetros de extensão

Q ua nt ida de
26,5

Paradas

31

Trens

33

Velocidade média

25 km/hora

Intervalo entre os trens

4 minutos

Passageiros por viagem

400

Passageiros por dia

220 mil

Fonte EMTU e BR Mobilidade Baixada Santista

A remuneração da concessionária será definida conforme fórmula a seguir:

Tarifa

Valor pago pelo usuário para a utilização do serviço, correspondente a R$ 3,60 na data base de
fevereiro de 2016.

Contraprestação

Prestação paga pelo poder concedente e subdividida da seguinte forma:



A Parcela B1 corresponde a Parcela Contingente que deverá ser paga a concessionária e
é calculada da seguinte forma:
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Onde por sua vez, a Parcela B1a tem a seguinte formula:

Onde:

(D) VLT = Demanda do VLT contabilizada no trimestre
(P) VLT = Preço Unitário adicional por passageiro transportado no VLT para a faixa
de IPK (índice de passageiro por km) correspondente
(D) Comum = Demanda do ônibus contabilizada no trimestre
(P) Comum = Preço Unitário adicional por passageiro transportado no ônibus para
a faixa de IPK (índice de passageiro por km) correspondente

O preço unitário adicional por passageiro transportado no VLT ou no ônibus é calculada
conforme a tabela seguir:

Fonte: EMTU e BR Mobilidade Baixada Santista, Elaboração KPMG

O Índice de Passageiro por Km – IPK, é calculado de acordo com a seguinte fórmula:

Onde:
IPK = índice de Passageiros por quilômetro
D = Demanda transportada apurada no trimestre
KM = Quilômetros apurados no Trimestre
RMa = Receita média apurada no trimestre
RMr = Receita Média de referência no período j
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Por sua vez, a Parcela B1b será calculada mensalmente, a parir do mês do primeiro reajuste
da tarifa de acordo com a formula a seguir.

Trt = Tarifa reajustada no mês t
T0 = Tarifa na data-base 01/01/2014
TPvt = Tarifa pública vigente no mês t
RTMt = Receita tarifária no mês t
Já a Parcela B1c da contraprestação, será acionada no caso de mensuração, por meio do
sistema de bilhetagem eletrônica, de participação de gratuidades em nível inferior ou superior
ao percentual estabelecido no contrato entre o poder concedente e a concessionária.
A Parcela B2 será calculada a partir dos preços unitários presentes na proposta econômica
da concessionária, decorrente do desconto único em percentual oferecido na licitação, em
função:
 N° de estações operacionais do VLT, e
 N° de trens adquiridos pela Concessionária.
A parcela B2 será para mensalmente, dividida em duas sub-parcelas de acordo com a tabela a
seguir:


Descrição do Preço Unitário

Preço Unitário Contratado na data Base de 01/11/2014

Estação Operacional do VLT
Frota VLT

R$ 154.757,66
R$ 207.701,07

Fonte: EMTU e BR Mobilidade Baixada Santista, Elaboração KPMG

Indicador de
Desem penho

Indicadores de desempenho a cumprir pela concessionária.

Receitas
Extraordinárias

São as receitas acessórias vinculadas a operação do VLT.
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Figura 15: Linha do tempo do VLT da Baixa Santista

Fonte: Radar PPP, Elaboração KPMG

3.5

Análise Comparativa

No que diz respeito as informações apresentadas na análise de benchmark dos projetos de
VLT no Brasil, nomeadamente: VLT de Goiânia, VLT do Rio de Janeiro e VLT da Baixada
Santista, pode-se realizar uma análise comparativa dos projetos. Neste sentindo a tabela a
seguir ilustra as principais características de cada um dos projetos.
Tabela 7: Análise comparativa entres os Sistemas de VLT
Métrica
Quilômetros de extensão
Trens
Paradas
Velocidade média
Intervalo nos horários de pico
Passageiros por viagem
Passageiros por dia

Goiânia

Rio de Janeiro

Baixada Santista

13,6
30
17
23 km/hora
3 minutos
600
240 mil

28,0
32
32
15 km/hora
3 a 15 minutos
420
300 mil

26,5
33
31
25 km/hora
4 minutos
400
220 mil

Fonte: Odebrecht Transport, CDURP, EMTU; Elaboração KPMG

4 Panorama do Transporte coletivo nos municípios de Cuiabá e
Várzea Grande
Este capítulo tem como objetivo analisar o panorama da regulação do transporte coletivo nos
munícipios de Cuiabá e Várzea Grande, nomeadamente apresentar uma breve análise do
mecanismo de regulação do transporte coletivo e dos contratos de concessão de transporte
existentes nos municípios de Cuiabá e Várzea Grande.
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4.1

Caracterização do transporte coletivo nos municípios de Cuiabá e
Várzea Grande

Atualmente, nos municípios de Cuiabá e Várzea Grande prevalece o transporte coletivo público
caracterizado por ônibus, alimentado por linhas municipais e intermunicipais.
A capital do Mato Grosso conta com três empresas de ônibus que operam linhas municipais:


Expresso Norte Sul Transportes Urbanos;



Integração Transportes Ltda.; e



Pantanal Transportes.

Além das empresas citadas, Cuiabá conta com os serviços da empresa SETA – Sindicato das
Empresas de Transporte Alternativo, que oferece transporte coletivo por meio de veículos
enquadrados na categoria de “micro-ônibus”.
Juntos, os operadores de ônibus transportaram 5.630.710 passageiros no mês de maio de
2015, o gráfico a seguir ilustra a alocação de passageiros por companhias.
Figura 16: Número de passageiros por Operadores
SETA
717.153
13%

Pantanal
Transportes
2.507.538
45%

Expresso Norte Sul
1.148.838
20%

Integração
Transportes
1.137.048
20%
Embarque nos Terminais
120.133
2%

Fonte: SEMOB, Elaboração KPMG

Em Várzea Grande, o transporte coletivo público é operado por uma só empresa, a União
Transportes Ltda., que além de circular no município, também oferece rotas intermunicipais
que interligam Cuiabá e Várzea Grande.
Em conjunto, os operadores municipais e intermunicipal, totalizam uma frota de 590 veículos
que circulam pelas 236 linhas que compõem o sistema de ônibus municipal e intermunicipal.
A empresa Pantanal Transportes é a que possui a maior frota entre os operadores, com 198
veículos, em seguida a União Transportes com 153 veículos, a Expresso Norte Sul possui
126 veículos, enquanto que a Integração Transportes conta com 98 veículos e a SETA
somente 15 veículos.
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Figura 17: Frota de veículos dos operadores municipais e intermunicipal
Expresso
Norte Sul
21%

União
Transportes
26%

Seta
3%

Pantanal
Transportes
34%

Integração
Transportes
16%

Fonte: SEMOB e União Transportes, Elaboração KPMG

Transporte coletivo nos municípios de Cuiabá e Várzea Grande que proporciona a locomoção
dos passageiros entre os diversos pontos de origem e destino, apresentamos o mapa a seguir
que ilustra as rotas dos 5 operadores.
Figura 18: Mapa ilustrativo das diversas rotas de ônibus de Cuiabá e Várzea Grande

Fonte: SEMOB e União Transportes, Elaboração KPMG

A forma de pagamento utilizada em Cuiabá para o uso do serviço de transporte coletivo é o
Sistema de Bilhetagem Eletrônico, que permite rapidez na embarcação de passageiros e maior
segurança aos usuários e aos operadores no que diz respeito a assaltos.
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Dado o cenário atual, o VLT deverá não só contribuir na melhora da qualidade e eficácia do
transporte público coletivo municipal e intermunicipal como também integrar o atual sistema
de transporte coletivo existente nos dois municípios, Cuiabá e Várzea Grande.

4.2

Principais características dos Contratos de Concessão de Transporte
Coletivo de Cuiabá e Várzea Grande

Neste ponto o objetivo é caracterizar os principais aspetos dos contratos de concessão de
ônibus atualmente em vigor nos municípios de Cuiabá e Várzea Grande.
Tendo por base a informação recebida, a análise desenvolvida tem apenas as premissas do
Contrato de Concessão n° 04 de 2003 de exploração e prestação do serviço público de
transporte coletivo urbano de passageiros na cidade de Cuiabá, entre a Prefeitura Municipal
de Cuiabá – Poder Concedente, e a empresa Expresso Norte Sul LTDA - Concessionária. É
importante ressaltar o contrato deveria ter expirado em 2013, mas apesar do estipulado
inicialmente no contrato, o mesmo vem sendo renovado anualmente, até a prefeitura de
Cuiabá fazer nova licitação da concessão.
Conforme estabelecido no contrato, o transporte se dará através de viagens organizadas na
forma de linhas, pela Superintendência Municipal de Transporte Urbanos – SMTU, sendo que
não existirá algum tipo de exclusividade a favor da Concessionária. Neste sentido, a
Concessionária poderá ceder sua posição a terceiros desde que com prévia autorização do
Poder Concedente e em caráter excepcional.

4.2.1

Duração do contrato

O referido contrato de concessão estipulava um prazo de 5 anos, com a possibilidade de ser
renovado uma única vez pelo mesmo período (5 anos), totalizando 10 anos de contrato.
Atualmente, e apesar do estipulado inicialmente no contrato, o contrato vem sendo renovado
anualmente, até a prefeitura de Cuiabá fazer nova licitação da concessão. De acordo com a
SEMOB de Cuiabá, está sendo preparado o lançamento de nova licitação para a concessão
das linhas de ônibus, o que se estima ocorra até o final do primeiro semestre de 2016.

4.2.2

Operação

A Concessionária é responsável pela prestação dos serviços de transporte de ônibus das linhas
concessionadas, sendo igualmente responsável pela contratação de funcionários para a
prestação de serviços e o treinamento adequado dos mesmos.
Em termos de veículos, o contrato específica que:


Os veículos a serem utilizados deverão respeitar as especificações técnicas presente
no Edital n° 004/02, do Regulamento do Serviço de Transporte Coletivo e Seletivo de
Passageiros de Cuiabá e das portarias expedidas pela SMTU;



A frota deverá ser composta pela quantidade de veículos necessários para manter a
operação dos serviços, sendo que a reserva técnica não poderá ser superior a 10% da
frota operacional;
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Durante todo o período do contrato, é de responsabilidade da Concessionária manter
veículos com idade média entre 3,5 e 4,5 anos, sendo sua substituição sujeita à
aprovação da SMTU. Ainda, no mês de janeiro de cada ano, deverá ser apresentado
um cronograma anual de substituição dos veículos por parte da Concessionária;



Visando o adequado atendimento ao usuário a SMTU poderá, a qualquer momento,
alterar a quantidade de veículos em operação. Caso haja necessidade de ampliação da
frota, a Concessionária deverá ser comunicada com um prazo de antecedência mínima
de 30 dias.

Cabe ressaltar, que a frota de veículos utilizada na operação é de uso exclusivo ao transporte
público de Cuiabá e deve estar cadastrada na SMTU, para que possa ser supervisionada pela
superintendência.
No que se refere a infraestrutura necessária para o desenvolvimento dos serviços de
transporte público, será de responsabilidade da Concessionária a implantação e manutenção
das estações e pontos de paradas de passageiros, sendo como responsabilidade do
Concedente indicar os locais para implantação e manutenção, assim como elaborar
trimestralmente cronogramas das obras e serviços a serem executados.
A Concessionária deverá se comprometer com as demais operadoras do serviço de transporte
coletivo de Cuiabá para que haja integração no sistema de transporte.

4.2.3

Fiscalização e Remuneração

De acordo com o contrato, a entidade responsável pela fiscalização dos serviços realizados
pela Concessionária de modo a garantir a qualidade dos mesmos é a SMTU (atualmente é a
ARSEC – Agência Municipal de Regulação de Serviços Públicos Delegados de Cuiabá a
entidade com essa responsabilidade, que será comentada no item 4.3.2 deste capítulo).
O contrato estipula que a remuneração dos serviços prestados pela Concessionária terá como
base os usuários do sistema de transporte, sujeitando-se ao mecanismo do Sistema de
Compensação Tarifária, definido na forma da Lei Municipal 4.124, de modo a garantir o
equilíbrio econômico – financeiro da prestação do serviço.
A tarifa do serviço, é definida anualmente pelo Prefeitura de Cuiabá, respeitando as
características técnicas da operação.

4.2.4

Outorga

O contrato estipulava que a concessionária deveria pagar outorga pelo direito de explorar o
serviço de transporte, sendo que atualmente a concessionária não paga qualquer valor de
outorga.

4.2.5

Penalidades e Cassação

Em casos de não cumprimento parcial das obrigações previstas (i) na legislação, (ii) no Contrato
de Concessão, (iii) no Regulamento de Transporte Coletivo e Seletivo de Passageiros ou (iv)
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nas demais normas da SMTU, o contrato estipula que poderão ser implicadas as seguintes
sanções:


Advertência Escrita;



Multa;



Apreensão do Veículo;



Afastamento do Pessoal;



Suspensão da operação do Serviço;



Rescisão da Concessão.

Caso haja descumprimento de determinadas cláusulas do Contrato de Concessão, poderão
ser aplicadas as seguintes penalidades:
Tabela 8: Condições sujeitas a Penalidade
Condição

Multa

Não cum primento do prazo de início de operação

Multa diária de R$ 10.000,00,

Frota em desacordo com a proposta

Multa diária de R$ 1.000,00, por veículo até
regularização, em um prazo máximo de 15 dias.

Instalações em desacordo com o estipulado no Edital

R$ 20.000,00 por item descumprido, com prazo de
15 dias para regularização; Multa diária de R$
1.000,00 por item , até regularização.

Não apresentação do cronograma anual de substituição de veículos

R$ 500,00 por dia de atraso.

Manutenção da frota com idade m édia superior a estipulada no contrato R$100,00 por veículo, até regularização.
Manutenção de veículo com idade superior ao lim ite m áximo
estabelecido

R$ 500,00 por veículo nessa condição.

Não cum primento de determ inação de ampliação ou redução da frota

Multa de R$ 1.000,00 por veículo determ inado.

Retardamento de depósitos ou pagamento de valores devidos

1% de m ulta diária sobre o valor determinado.

Não execução ou retardamento dos serviços definidos no capítulo VI do
Multa diária de R$ 2.500,00 até regularização.
Contrato de Concessão
Não cum primento da cláusula 39 do Contrato de Concessão, por
recusa, im pedimento ou retardamento provocado pela Concessionária

Multa diária de R$ 10.000,00 até regularização

Atraso na im plem entação dos m eios de pagamentos de passagens e
de controle de em barcados nos ônibus

Multa diária de R$ 2.000,00 até regularização

Inobservância da aplicação dos recursos, organização e com promissos
assumidos na Proposta de Metodologia de Execução dos Serviços
anexa ao Contrato de Concessão

Multa diária de R$ 1.000,00 até regularização.

Fonte: Contrato de Concessão n° 04 de 2003 – Cuiabá

De acordo com o estipulado no contrato, de modo a assegurar a disponibilidade dos serviços
para o usuário ou corrigir deficiências graves, o Poder Concedente poderá assumir
parcialmente ou totalmente os meios materiais e humanos da Concessionária, para garantir a
continuidade dos serviços prestados, em conformidade com a Lei Federal de Concessões e o
Regulamento do Serviço Essencial de Transporte Coletivo de Cuiabá.
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O contrato poderá ser cassado pelo Poder Concedente em alguns casos específicos,
explicitados no Contrato de Concessão, independentemente de questionamento judicial ou
extrajudicial.
O contrato poderá ser encerrado pelo Poder Público em caso de infringência do contrato e que
coloque em risco a execução dos serviços.

4.2.6

Direitos e responsabilidades do Concedente e Concessionária

Por fim veremos o que o Contrato de Concessão determina sobre os direitos e obrigação
das partes, que serão ilustrados na Figura 19 e na

Figura 20.
Figura 19: Direitos e Obrigações do Poder Concedente
Poder Concedente

Direitos

Obrigações

 O livre exercício de suas atividades de gerenciamento, respeitando a regulamentação e
demais atos normativos;
 Livre acesso às instalações da concessionária e a seus veículos, desde que para
exercício de suas atividades de gerenciamento do serviço de transporte coletivo;
 Acatamento por parte da Concessionária e seus prepostos, das instruções, normas e
especificações; e
 Recebimento dos valores devidos pela Concessionária.








Planejar o sistema de transporte coletivo e especificar o serviço correspondente;
Fiscalizar os serviços prestados pela Concessionária;
Realizar as apurações relativas ao Sistema de Avaliação da Qualidade;
Informar sobre as alterações no serviço de transporte;
Receber e analisar as propostas e solicitações da concessionária;
Zelar pela não existência de serviço de transporte coletivo à margem da legislação;
Atuar junto às instâncias do aglomerado urbano de Cuiabá e Várzea Grande.

Fonte: Contrato de Concessão n° 04 de 2003 – Cuiabá
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Figura 20 - Direitos e Obrigações da Concessionária
Concessionária

Direitos

 Garantia de ampla defesa na aplicação das penalidades previstas no Regulamento de
Transporte, Contrato de Concessão e Legislação;
 Equilíbrio Econômico-Financeiro da Concessão;
 Garantia de análise pela SMTU de propostas apresentadas em relação as especificações
dos serviços;
 Recebimento de respostas em relação as consultas formuladas nos prazos fixados;
 Acompanhar as pesquisas de imagem e opinião dos serviços, sendo permitido amplo
acesso aos dados gerados.

Obrigações

 Cumprir o Regulamento de Transporte,
 Dar condições de pleno funcionamento aos serviços sob sua responsabilidade;
 Firmar com as demais concessionárias a entidade associativa responsável pelo sistema
de arrecadação e de repartição da receita;
 Submeter-se a fiscalização da SMTU;
 Pagar a Prefeitura de Cuiabá os valores devidos e multas impostas;
 Apresentar sempre que for exigido, os seus ônibus para vistoria técnica;
 Manter as características dos ônibus fixadas pela SMTU;
 Preservar a inviolabilidade dos instrumentos de controle de passageiros; e outros
dispositivos de controles determinados pela SMTU;
 Apresentar os veículos para início da operação em adequado estado de conservação e
limpeza;
 Comunicar a SMTU em até 24 horas, a ocorrência de acidentes, informando também,
as providencias adotados e a assistência que foi prestada e proposta aos usuários e,
ainda, uma cópia do Boletim de Ocorrência;
 Garantir a continuidade da viagem, providenciando a imediata substituição do ônibus
avariado ou transporte gratuito aos usuários.
 Contratar pessoal devidamente habilitado e com comprovada experiência para as
funções de operação, manutenção e reparos dos veículos.

Fonte: Contrato de Concessão n° 04 de 2003 – Cuiabá
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4.3

Regulação do sistema de transporte coletivo na região metropolitana
de Cuiabá e Várzea Grande

No intuito de apreciar o ambiente regulatório existente foram analisados os seguintes decretos
e leis complementares:


Decreto nº 410, de 22 de janeiro de 2016



Lei Complementar n° 149 de 2003



Lei Complementar n° 429 de 2011



Lei Complementar n° 432 de 2011



Decreto n° 1020 de 2012

4.3.1

Aspectos Gerais

A eficiência da operação do sistema VLT é diretamente relacionada ao adequado
funcionamento do transporte coletivo público dos outros modais, particularmente o ônibus.
Assim sendo, o VLT será parte estruturante de um sistema de transporte coletivo que
necessita da integração direta com o sistema de ônibus. Neste sentindo, o VLT, transporte
coletivo público intermunicipal de Cuiabá e Várzea Grande, será alimentado principalmente
pelas linhas de ônibus municipais de Cuiabá e de Várzea Grande conforme demonstrado no
estudo de demanda realizado no Produto 2.
Portanto, além da integração física do novo sistema de transporte público coletivo, se faz
necessária uma política integrada de regulação do sistema.

4.3.2

Ambiente regulatório atual

Em Cuiabá foi criada a ARSEC - Agência Municipal de Regulação de Serviços Públicos
Delegados de Cuiabá, através da Lei Complementar n° 374 de março de 2015. Por sua vez, a
agência tem a função de entidade reguladora, normatizadora, de controle e fiscalização dos
serviços públicos delegados do Município de Cuiabá. Sua principal missão é defender os
usuários de serviços nos setores de iluminação pública, água e esgoto, resíduos sólidos e
transporte público atuando como agência fiscalizadora das concessionárias, de modo a garantir
a qualidade e adequada execução dos serviços públicos prestados e defensora do equilíbrio
econômico-financeiro dos contratos.
No que diz respeito às funções da ARSEC, a agência tem o importante papel de validar e definir
os ajustes tarifários dos serviços por ela regulados. No caso do setor de transportes do
município de Cuiabá, a Associação Matogrossense dos Transportadores Urbanos (MTU) é
responsável pelo cálculo do reajuste da tarifa que deverá ser validado pela ARSEC após o
desenvolvimento de estudos pela agência.
No caso de Várzea Grande, a definição e validação do reajuste tarifário é feito pela Secretaria
de Transportes do município.
No âmbito intermunicipal, o Estado de Mato Grosso criou a AGER – Agência de Regulação dos
Serviços Públicos Delegados do Estado de Mato Grosso, em 14 de janeiro de 1999, através
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da Lei nº 7.101 e posterior alteração por meio da Lei Complementar nº 66, de 22 de dezembro
de 1999.
Cabe mencionar que entende-se que a criação da Região Metropolitana do Vale do Rio Cuiabá,
pela Lei Complementar n° 359, de 27/05/2009 e a criação do Sistema de Gestão da Região
Metropolitana do Vale do Rio Cuiabá, pela Lei Complementar n°499, de 22/07/2013 não
alteram o papel da AGER como Agência de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do
Estado de Mato Grosso, mais especificamente, o “Sistema de Transporte Coletivo Rodoviário
Intermunicipal de Passageiros do Estado de Mato Grosso – STCRIP/MT”, onde o VLT se
insere. Cabe mencionar que a Lei Complementar n°499, tem o seguinte conteúdo:


“Dispõe sobre o Sistema de Gestão da Região Metropolitana do Vale do Rio Cuiabá, a
criação do Conselho Deliberativo Metropolitano da Região do Vale do Rio Cuiabá CODEM/VRC, a criação da Agência de Desenvolvimento da Região Metropolitana do
Vale do Rio Cuiabá - AGEM/VRC e a criação do Fundo de Desenvolvimento da Região
Metropolitana do Vale do Rio Cuiabá - FDM/VRC”

Adicionalmente, a Lei Complementar n°499/2013 cria o ambiente legal e institucional que
facilitará o diálogo entre os municípios de Cuiabá e Várzea Grande, se preciso for, no que diz
respeito a temas de integração dos ônibus em seus respectivos sistemas de transporte
coletivo municipal com o VLT. Em parágrafo único, o art. 2º da Lei Complementar n°499
dispõe:


Parágrafo único Os municípios da Região Metropolitana e entorno não perderão sua
autonomia política, administrativa e financeira nas decisões pertinentes unicamente ao
município, devendo aquelas decisões referentes à prestação de serviços públicos de
interesse comum ser tomadas em consenso entre os municípios no Conselho
Deliberativo Metropolitano da Região do Vale do Rio Cuiabá - CODEM/VRC.

A AGER, autarquia de regime especial vinculada à Casa Civil, foi fundada para garantir a
adequada prestação de serviços públicos delegados, entre eles o de transporte, e uma relação
harmoniosa entre o Poder Concedente (Estado de Mato Grosso), os Usuários e
Concessionários ou Delegatários de serviços públicos.
Para tal escopo, o Poder Concedente e a AGER, têm suas competências explicitadas na Lei
Complementar n°432, de 2011, no que diz respeito ao “Sistema de Transporte Coletivo
Rodoviário Intermunicipal de Passageiros do Estado de Mato Grosso – STCRIP/MT e sobre os
terminais rodoviários, serviço de interesse público de fretamento”, conforme mostrado na
figura a seguir.
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Figura 21: Competências do Poder Concedente e da AGER conforme Lei Complementar n° 432, 2011
Poder Concedente


Desempenhar as
prerrogativas inerentes ao
titular dos serviços na forma
definida em disposições
legais, regulamentares, e no
contrato;



Aprovar os planos de outorga,
de concessão ou permissão,
propostos pela AGER/MT;



Declarar a extinção das
concessões, nos casos
previstos em lei;



Manter as rodovias e vias de
acesso em condições de
oferecer serviço adequado;



Zelar pelo fiel cumprimento
da legislação vigente; e



Intervir na concessão do
serviço, nos casos e
condições previstos em lei.

AGER


Regulamentar e fiscalizar continuamente a prestação dos serviços
outorgados, zelando pela sua boa qualidade e eficácia;



Proceder à fixação, revisão e reajuste das tarifas e fiscalizar seu
cumprimento;



Adotar processos adequados de seleção e cursos de treinamento e
aperfeiçoamento do seu pessoal, especialmente daqueles que
desempenham funções de agentes fiscalizadores do transporte;



Normatizar sobre os veículos a serem utilizados nos serviços de
transporte, inclusive, idade máxima da frota;



Intervir na execução e prestação dos serviços, nos casos e
condições previstas em lei, no regulamento e no contrato;



Zelar pela boa qualidade dos serviços, receber, apurar e solucionar
queixas ou reclamações dos usuários;



Estimular o aumento da qualidade e da produtividade, a
preservação do meio ambiente e a conservação dos bens e
equipamentos utilizados no serviço;



Coibir o transporte irregular, não delegado, recebendo cópias dos
Boletins de Ocorrência Policiais lavrados pelas delegatárias ou por
terceiros sobre aquele fato, e colaborando com as autoridades
policiais para a repressão de tal ilicitude;



Zelar pelo fiel cumprimento da legislação vigente;



Definir os requisitos mínimos exigíveis de prestação dos serviços,
indispensáveis ao atendimento aos usuários;



Estimular a formação de associações de usuários para defesa de
interesses relativos aos serviços;



Disponibilizar e divulgar semestralmente, em audiência pública na
Comissão Permanente de Defesa do Consumidor e do Contribuinte
da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, relatório
demonstrativo de passageiros transportados, distâncias percorridas
e lugares ofertados por delegatária e por serviço, relativo ao
semestre anterior; e



Promover o procedimento de fretamento.

Fonte: Elaboração KPMG, Lei Complementar n° 43 2/2011

4.3.3

A AGER – Agência de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do
Estado de Mato Grosso

A AGER tem como suas principais funções controlar, fiscalizar, normatizar e padronizar os
serviços públicos delegados referentes a:


Saneamento;



Rodovias;



Portos e Hidrovias;



Transporte Intermunicipal de Passageiros;
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Distribuição de Gás canalizado;



Energia Elétrica e



Telecomunicações.

A Agência Reguladora, também é a entidade responsável pela fixação de tarifas dos serviços.
Assim sendo compete a AGER desenvolver os estudos e pesquisas necessários à definição
dos custos, de operação e manutenção dos serviços, atentando as necessidades e
particularidades dos mesmos.
Entre os objetivos de garantir serviços adequados ao público, a AGER tem a responsabilidade
de definir um modelo regulatório que traga estabilidade e atração de novos investidores ao
Estado de Mato Grosso, e zelar pelo equilíbrio econômico financeiro dos contratos de
concessão.
Segundo a AGER, para que haja uma prestação do serviço público adequado devem ser
respeitadas as condições de: Universalidade, Regularidade, Continuidade, Eficiência,
Segurança, Atualidade, Generalidade, Cortesia na sua prestação e Modicidade nas suas tarifas.
Atualmente a AGER possui uma estrutura organizacional baseada no Organograma a seguir:
Figura 22: Organograma AGER

Fon te: Ager - Decreto n ° 410 de 22 de Jan eiro de 2016, Elaboração KPMG

Embora atue em diversos setores, o foco principal da AGER tem sido é o setor de transportes
e o intuito deste capítulo é analisar o papel da AGER na regulação do VLT, uma vez que o
transporte coletivo é regulado pela Lei Complementar n° 432, de 2011, assim como as
competências da AGER e do Poder Concedente.
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De acordo com as reuniões realizadas com a AGER, durante a execução deste trabalho,
observou-se que atualmente o papel da AGER se resume em fiscalizar e regulamentar os
contratos de concessão de serviços.
Atualmente, a AGER é responsável pela gestão e regulação de somente um contrato de
Concessão de Transporte Coletivo Público, com a operadora de transporte intermunicipal
União Transportes Ltda. Entretanto, a AGER também é responsável pela gestão de outros
contratos de concessão no âmbito rodoviário.
Durante as reuniões, foram ressaltadas também as principais carências da AGER referentes
às exigências do transporte público coletivo caracterizado por ônibus.
De acordo com os responsáveis da AGER, a principal carência da agência relaciona-se com a
insuficiência do quadro de profissionais. Soma-se a constatação feita em reunião, que vários
colaboradores da AGER, estão próximos da aposentadoria e a instituição precisa renovar o
quadro de profissionais.
No que diz respeito a distribuição da tarifa cobrada pela utilização dos serviços de transporte,
a AGER é dispensada de algum papel enquanto tal função é executada pela Câmara de
Compensação da Associação Matogrossense dos Transportadores Urbanos (MTU) que
reparte e distribui a tarifa recolhida entre os operadores de acordo com o número de
integrações. Todavia, a AGER recebe um repasse equivalente a 2,0% sobre o faturamento
bruto dos operadores.

4.3.4

Perspectivas para o ambiente Regulatório com o VLT

No âmbito do novo paradigma do transporte coletivo dos municípios de Cuiabá e Várzea
Grande com a entrada em operação do VLT, entende-se necessário uma agência reguladora
forte e independente.
No arcabouço legal existente a AGER é a agência indicada para regular o serviço do VLT.
Portanto, à luz do que acontece em outros Estados no Brasil e em outros países, a agência
reguladora deveria assumir um papel preponderante, atuando como entidade reguladora
independente e com capacidade técnica e operacional (tecnologias, procedimentos, outros
meios) para regular e fiscalizar as várias entidades e contratos envolvidos no transporte
coletivo público.
De acordo com as reuniões realizadas com a AGER durante a execução deste trabalho
verificou-se que atualmente a agência não tem recursos humanos e operacionais suficientes
para atender as atuais exigências e necessidades associadas ao papel de entidade reguladora
independente.
Observa-se, portanto, que já existe, a necessidade de fortalecimento institucional e
reestruturação da AGER, enquanto órgão regulador independente, e estas carências serão
acentuadas com a implantação do VLT, uma vez que trata-se de um sistema com nova
tecnologia e especificidades que precisarão ser bem compreendidas pela equipe da AGER
para o fiel cumprimento de suas atribuições. Além disso, o VLT foi concebido para ser um
sistema integrado com os ônibus de Cuiabá e Várzea Grande, que não são regulados pela
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AGER. A fiscalização das linhas de ônibus de integração com o VLT, por exemplo, é uma
atividade fundamental para a captação de demanda no VLT e a garantia de um nível de serviço
adequado para os usuários nos trens, nas estações e nos ônibus. Assim sendo, haverá
necessidade legal e institucional de uma agência capaz de regular o sistema de transporte
coletivo público integrado.
Por sua vez, o sistema integrado VLT e ônibus é parte do sistema de transporte coletivo
público da Região Metropolitana do Vale do Rio Cuiabá. Neste contexto, é preciso que a
agência reguladora tenha amplitude de regulação metropolitana. Deve-se ressaltar que este
modelo é adotado nas principais regiões metropolitanas brasileiras. O processo de
metropolização, das cidades brasileiras e de cidades em outros países requereu que a
legislação de transporte coletivo público migrasse da esfera municipal para a esfera
metropolitana. O Estado de Mato Grosso está alinhado com esta tendência, e conforme
arcabouço legal já discutido criou a Região Metropolitana do Vale do Rio Cuiabá e o Sistema
de Gestão da Região Metropolitana do Vale do Rio Cuiabá.
É preciso que a agência reguladora seja uma instituição moderna, ágil e eficiente. Para tanto,
é necessário dotá-la de um contingente adequado de profissionais capacitados, definir
procedimentos e ferramentas para normatização, fiscalização, controle e gestão, assim como
possuir um organograma adequado às funções e responsabilidades da agência reguladora,
entre outras iniciativas públicas pertinentes.
Tendo por base as melhores práticas de agências reguladoras no Brasil e no exterior, entendese que deve ser efetuada uma análise detalhada das competências e limitações, quer legais,
quer de outra ordem (estrutura organizacional, dimensão das estruturas, etc.) das agências
reguladoras existentes, AGER e ARSEC, de modo a permitir um diagnóstico da situação e
avançar com uma estruturação, para que a agência reguladora se fortaleça cada vez mais como
uma entidade independente e transparente, capaz de normatizar, fiscalizar e gerenciar os
contratos de concessão de serviços de transporte metropolitano. Cabe mencionar que nas
demais regiões metropolitanas onde o VLT está implantado ou em fase de implantação, a
regulação é feita por agência com amplitude metropolitana. Como exemplos pode-se
mencionar:


O VLT de Goiânia: regulado Câmara Deliberativa de Transportes Coletivo (CDTC) que
exerce a governança do transporte e conta com o apoio da Companhia Metropolitana
de Transportes Coletivo (CMTC); e



O VLT da Baixada Santista: regulado pela Empresa Metropolitana de Transportes
Urbanos de São Paulo (EMTU).

Entre os caminhos possíveis para adequação institucional da agência reguladora no Estado de
Mato Grosso estão:


Ampliação da esfera de atuação da AGER na regulação do transporte coletivo de modo
a incluir a regulação do transporte metropolitano além do intermunicipal com seu
devido fortalecimento institucional; ou



Criação de uma agência reguladora especifica para o sistema de transporte coletivo
metropolitano.
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Na alternativa de ampliar a esfera de atuação da AGER, o Governo de Estado precisa atuar
para apoiar e regular uma reforma institucional incluindo uma reestruturação de funções e
serviços. Repensando-a, definindo novo papel institucional e uma estrutura organizacional
condizente com as necessidades e exigências de uma entidade reguladora alinhada com as
melhores práticas regulatórias vigentes no Brasil e em outros países.
No caminho de criar uma nova agência reguladora específica para o sistema de transporte
coletivo metropolitano, haverá necessidade de formular legislação específica para criar a
agência, definir recursos humanos, operacionais e financeiros adequados, e entre outras
providências.
O processo de escolha da melhor alternativa para o sistema de transporte coletivo integrado
envolvendo o VLT requer a análise de questões chave sobre a governança do sistema, de
natureza estratégica tais como:
Regulação

É necessária uma análise/avaliação dos custos, benefícios e riscos da atual regulação do
sistema de transporte. Hoje é fracionada a nível municipal e intermunicipal versus uma
perspectiva da regulação na esfera metropolitana.
O princípio da regulação econômica está baseado no equilíbrio econômico-financeiro dos
contratos de concessão. Desta forma, é preciso definir o objeto do contrato de concessão do
VLT, dos contratos de concessão para integração do VLT (novos contratos) e ainda novos
contratos de concessão para as demais linhas de ônibus, organizando-as em lotes de linhas.
Câm ara de
Com pensação
Tarifária - CCT

Com a implantação do VLT dois novos elementos são adicionados ao sistema, a entrada de
um novo operador com perfil diferente do operador de ônibus e a necessidade de subsídio do
governo do Estado. Portanto, haverá necessidade de formalizar a Câmara de Compensação
Tarifária que hoje é gerida pela MTU para permitir a participação do operador do VLT e do
Governo do Estado.
Como mencionado, o princípio da regulação econômica está baseado no equilíbrio econômicofinanceiro dos contratos de concessão e a existência da Câmara de Compensação Tarifária é
fundamental para garantir este equilíbrio.
Gestão da
Arrecadação

Será necessário avaliar qual o perfil mais adequado do agente responsável pela arrecadação
tarifária no sistema integrado VLT-ônibus, assim como no sistema de transporte coletivo da
Região Metropolitana do Vale do Rio Cuiabá como um todo. É possível ter um agente
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arrecadador independente responsável pela gestão financeira da arrecadação tarifária e pelos
repasses. Ou ainda, ter um modelo de gestão financeira da arrecadação tarifária com a
participação direta dos operadores, através de um consórcio que teria autonomia gerencial,
com a flexibilização da ação do poder público enquanto órgão gestor do sistema.
Para a adequada análise das questões acima e seleção da alternativa mais adequada para a
RMVRC, será necessária uma avaliação detalhada envolvendo o estudo da regulação do
transporte coletivo como um todo que é além do escopo deste trabalho.
Finalmente, em vista do que se enseja ser o futuro cenário do transporte coletivo público da
Região Metropolitana do Vale do Rio Cuiabá, a definição de uma agência reguladora com
abrangência metropolitana é fundamental para que o novo sistema integrado VLT-ônibus
funcione com eficácia e sem conflito de interesse entre os modais, seja esta agência
resultante da ampliação da atuação da AGER ou da criação de uma nova agência reguladora.
Assim sendo, a agência reguladora terá capacidade e autonomia para regular e gerenciar um
sistema de transporte adequado a atender a demanda e inibir a criação de rotas e/ou meios
de transporte coletivo alternativos não regulados.
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5

Alternativas de Modelo de Negócio para o Projeto

O presente capítulo tem por objetivo apresentar as alternativas de Modelo de Negócios para
a operação do Sistema de VLT de Cuiabá e Várzea Grande. Serão descritas as seguintes
alternativas: (i) Empresa Pública; (ii) Concessão Comum; e (iii) Parceria Público-Privada (PPP).
Para a definição do modelo ideal é necessário levar em consideração os objetivos do Governo
do Estado de Mato Grosso, a viabilidade econômico-financeira, os riscos inerentes a atividade
do Projeto, entre outros fatores que afetem a viabilidade do Projeto. Desta forma, a seguir
serão descritas as três alternativas para o Projeto, bem como os agentes, suas interações e
responsabilidades no Modelo de Negócios do Projeto para cada uma das alternativas.

5.1

Descrição das Alternativas

O melhor modelo de negócios a ser adotado para a operação do Sistema do VLT de Cuiabá e
Várzea Grande deve ser analisado sob o ponto de vista estratégico das eficiências promovidas
e da viabilidade econômica do Projeto. Isto é, considerando que o objetivo do setor público é
a maximização da riqueza da sociedade, suas decisões devem ser tomadas para aumentar a
eficiência do uso dos recursos, ao mesmo tempo em que atende às demandas existentes por
serviços públicos.
Para viabilizar a operação do Projeto, serão estudas três alternativas de modelo de negócios:
 Empresa Pública;
 Concessão Comum; e
 Parceria Público-Privada (PPP).
A Tabela 9 a seguir apresenta um resumo das principais características de cada alternativa,
sendo a PPP dividida em Concessão Patrocinada e Concessão Administrativa. Vale ressaltar
que a Concessão Administrativa encontra-se na tabela apenas para informação das diferenças
entre os modelos, mas não se aplica ao objeto do Projeto por este prever a cobrança de tarifa
do usuário.
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Tabela 9: Quadro Resumo das Alternativas
EMPRESA PÚBLICA

Legislação

CONCESSÃO COMUM

CONCESSÃO PATROCINADA

Lei específica criando e atribuindo as

Lei Federal nº 8.987/95 (Lei de

competências da Empresa Pública

Concessões); e correlatas

Lei Federal nº 11.079/04 (Lei das PPPS) e correlatas

Modalidade em que o Estado opera

Características

os serviços através da Empresa

Modalidades

Pública integrante da Administração

serviço

Indireta do Estado de Mato Grosso,

pagamento de tarifa pelo usuário, e

com a possibilidade de os municípios

esta é suficiente para viabilizar o

abrangidos

projeto.

serem

acionistas

de

público,

concessão

de

em

há

que

minoritários.

Tipo de Serviço

CONCESSÃO ADMINISTRATIVA

Modalidade

de

contratação de

serviços públicos que
“patrocínio”, pela

prevê o

Administração

Pública, de parte da remuneração do
serviço e o usuário pagará o restante
dos custos por meio de tarifa.

Modalidade de contratação firmada
junto a setores nos quais não há a
possibilidade de se exigir do cidadão
o pagamento de tarifa pelo uso do
serviço, ou seja, o parceiro privado
será remunerado diretamente pela
Administração Pública.

Públicos (Projetos financeiramente

Públicos ou de interesse público (projetos que requeiram aportes de recursos

autossustentáveis)

ou garantias governamentais)

Não se aplica

Tarifas

Contraprestação e tarifa e/ou aportes

Não se aplica

Prazo determinado

Públicos ou de interesse público

Remuneração do
Privado

Duração

Contratação

Não se aplica

Contraprestação e/ou aportes

Prazo determinado (mínimo de 5 anos e máximo de 35 anos, definidos na
legislação federal)
Lei n° 8.666/93 (Lei de licitações)

Fonte: Elaboração KPMG
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A decisão pelo modelo mais adequado ao Projeto passa, necessariamente, por uma análise
de viabilidade econômico-financeira e objetivos do Governo do Estado, sem, contudo,
restringir-se a eles. É preciso considerar, dentre outros fatores, o cenário atual em que a
disponibilidade de recursos públicos é restrita.

5.1.1

Empresa Pública

Uma das alternativas para o Modelo de Negócios do Projeto do Sistema do VLT de Cuiabá e
Várzea Grande é a constituição de uma Empresa Pública com a finalidade de prestar serviços
de transporte público de passageiros dentro dos municípios de Cuiabá e Várzea Grande.
As empresas públicas fazem parte da Administração Indireta e sua criação é feita através de
lei específica, determinando entre outros fatores a finalidade e competência dela. Mesmo
fazendo parte da Administração Indireta, e portanto seguindo as regras do setor público de
contratações de funcionários por concurso e de prestadores de serviços e equipamentos por
licitações, as empresas públicas são regidas pelo regime jurídico das empresas privadas.
Caso o melhor Modelo de Negócios para Projeto do Sistema do VLT de Cuiabá ser o de
constituição de Empresa Pública, e tendo por base o contexto de implantação do Projeto,
entendemos que a potencial empresa pública integrante da Administração Indireta do Governo
do Estado de Mato Grosso, deve ter participação acionária dos Municípios de Cuiabá e Várzea
Grande e demais Municípios eventualmente envolvidos.
Neste sentido, foi elaborado o diagrama abaixo para apresentar uma versão preliminar de
como seria o Modelo de Negócios do Projeto caso a opção fosse a criação de uma Empresa
Pública.
Figura 23: Modelo de Negócios para Empresa Pública

Fonte: Elaboração KPMG
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Em presa Pública

Empresa de direito privado, integrante da Administração Indireta do Governo do Estado de
Mato Grosso, que possuí os Municípios de Cuiabá e Várzea Grande como acionistas. Tem por
finalidade a operação e manutenção dos serviços de transporte público de passageiros do
Sistema VLT.
A Empresa Pública ficará responsável por toda a operação e manutenção do Sistema VLT,
assumindo todos os riscos inerentes a está atividade, bem como a subcontratação de
prestadores de serviços, financiamentos necessários à operação, contratos com seguradoras
para cobrir eventuais sinistros, entre outras atividades que se façam necessárias para o bom
funcionamento do Projeto.
Em contrapartida, receberá a receita tarifária cobrada dos usuários pelo uso do VLT. Podendo,
também, receber aporte do Governo do Estado e de seus demais acionistas para o
cumprimento de suas obrigações.

Neste caso os acionistas serão o Estado de Governo de Mato Grosso (majoritário) e os
municípios de Cuiabá e Várzea Grande. Os acionistas serão responsáveis pelos aportes de
capital necessário à constituição e início da operação da Empresa Pública.

Usuário

A população que irá utilizar o VLT são os usuários diretos dos serviços de transporte do VLT
de Cuiabá e Várzea Grande, devendo para tal, pagar uma tarifa.
Subcontratados

Empresas subcontratas para prestação de diversos serviços à Empresa Pública, desde limpeza
à segurança, mas não se limitando às estas, desde que atendam as legislações de contratação
e correlatas.
Financiador

A Empresa Pública será responsável ainda pela captação de recursos no mercado financeiro
durante o período de operação, quando necessário.
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Seguradoras

Assim como as empresas privadas costumam contratar seguros, é recomendável que a
Empresa Pública, tendo os contratempos que podem surgir durante a operação do VLT e que
ocasionem danos e perdas materiais, efetua a contratação de seguros para a mitigação de
riscos.

5.1.2

Concessão Comum

A Lei 8.987/95 trouxe um avanço ao permitir a participação direta do setor privado na prestação
de serviços públicos. Entretanto, restringe a participação financeira do setor público no serviço
concedido, isto é, a Lei não permite que haja contrapartidas do Estado para complementar e/
ou viabilizar uma concessão. Portanto, parte-se do princípio que o Projeto por si só será viável
financeiramente, não dependendo de pagamentos adicionais pelo Estado.
As concessões comuns podem ser onerosas, quando há o pagamento de uma outorga pelo
privado ao Estado ou não onerosa, quando não há o pagamento de outorga, para ter o direito
de exploração do ativo público e serviços públicos. A definição de pagamento de outorga ou
não, e como ela ocorrerá, dependerá do estudo de viabilidade econômico-financeiro, do estudo
de demanda, inerente a atividade do Projeto e dos objetivos do Governo do Estado.
O diagrama, exposto na Figura 24 a seguir, apresenta uma versão preliminar de como poderia
ser o Modelo de Negócios do Projeto caso a Concessão Comum se mostre o melhor modelo
de contratação.
Figura 24: Modelo de Negócios da Concessão Comum

Fonte: Elaboração KPMG
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Governo de Mato
Grosso
(Concedente)

O Poder Concedente deverá ser o órgão da administração direta ou indireta que possui as
competências inerente aos Projeto, devendo realizar a licitação, na modalidade de concessão
comum, e firmar contrato com a empresa/ consórcio de empresas vencedor do certame, bem
como gerir o contrato durante o prazo pactuado.
Concessionária

O vencedor da licitação será responsável por constituir uma Sociedade de Propósito Específico
(SPE), cujo objeto social será a prestação de serviços definidos no contrato de concessão.
Dependendo do modelo a ser adotado, onerosa ou não onerosa, a Concessionária deverá
pagar em favor do Poder Concedente outorga para exploração dos serviços. Em contrapartida
aos serviços prestados, a Concessionária será remunerada através da tarifa paga pelos
usuários.
A Concessionária deverá obedecer a padrões de governança corporativa e adotar contabilidade
e demonstrações financeiras padronizadas, conforme regulamento, podendo assumir a forma
de companhia aberta, com valores mobiliários admitidos à negociação no mercado.
Acionistas

Os acionistas serão responsáveis pela constituição da SPE e pelos aportes de capital
necessário. Por sua vez, os acionistas farão jus aos dividendos do Projeto.
Usuário

Assim como no modelo de Empresa Pública, os consumidores são os usuários diretos dos
serviços de transporte do VLT de Cuiabá e Várzea Grande, devendo pagar uma tarifa à
concessionária.
Agência
Reguladora

A Agência Reguladora, enquanto entidade independente, será responsável pela regulação e
fiscalização do contrato de concessão, de modo a garantir que todas as obrigações e direitos
da Concessionária estão sendo cumpridas.
Financiador

O Projeto poderá ainda contar com financiamentos durante o período de operação, com
termos e condições adequados à capacidade de geração de caixa do Projeto.
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Seguradoras

Tendo em vista que ao longo da execução contratual podem surgir contratempos que
ocasionem danos e perdas materiais, é recomendável a utilização de seguros para a mitigação
de riscos.
O contrato de concessão deverá prever que a concessionária mantenha em vigor, a partir do
início até o término da Concessão, apólices de seguro que cubram o valor integral dos
equipamentos, instalações, sistemas e outros bens móveis vinculados à Concessão. O
Capítulo 6.2 descreve os seguros usualmente exigidos em contratos de concessão.

5.1.3

Parceria Público-Privada

É num cenário de demanda crescente por investimentos e escassez de recursos públicos,
combinada à limitação da participação privada na prestação de serviços públicos que surge a
opção das Parcerias Público-Privadas (PPP). Esse novo conceito de concessão de serviços
públicos, aplicado com grande sucesso na Europa desde o início da década de 90, apresentase como uma opção para a realização de projetos de infraestrutura.
Algumas das inovações trazidas pelas PPPs são:


Gerenciamento de riscos - Alocação dos riscos do projeto entre os setores público e
privado, considerando a capacidade de mitigação de cada risco entre os entes;



O ente público define o serviço desejado e o ente privado decide como fornecer esse
serviço, ficando responsável pela elaboração do projeto que considere o mais
adequado;



Remuneração do privado atrelada à qualidade do serviço (Quadro de Indicadores de
Desempenho - QID) - indicadores de desempenho que buscam alinhar os interesses
do Governo e do ente privado e servem para controlar a qualidade dos serviços
prestados;



Possibilita a captura de sinergias entre projeto, construção e operação;



Prevê pagamento de contrapartidas do setor público ao setor privado para viabilizar os
projetos.

A Lei Federal das PPPs (Lei nº 11.079/04) estabeleceu novas modalidades de concessão de
serviços públicos, apresentados na figura abaixo:
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Figura 25: Modalidades de PPPs

Fonte: Elaboração KPMG

Partindo-se da premissa de que a concessão do Sistema de VLT de Cuiabá e Várzea Grande
permitirá a cobrança de tarifas dos usuários do modal de transporte, entende-se se que a
modalidade de PPP a ser considerada para o Projeto é de Concessão Patrocinada. Neste
sentido, o diagrama abaixo apresenta uma versão preliminar de como seria o Modelo de
Negócios do Projeto via Concessão Patrocinada, com os agentes que compõem o modelo e
suas respectivas interações.
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Figura 26: Modelo de Negócios da Concessão Patrocinada

Fonte: Elaboração KPMG

Governo de Mato
Grosso
(Concedente)

O Poder Concedente deverá ser o órgão da administração direta ou indireta que possui as
competências inerente ao Projeto, devendo realizar a licitação, na modalidade de concessão
patrocinada, e firmar contrato com a empresa/ consórcio de empresas vencedor do certame,
bem como gerir o contrato durante o prazo pactuado.
Como contrapartida aos serviços de operação e manutenção prestados, o Poder Concedente
efetuará, mensalmente, o pagamento de contraprestações pecuniárias ao parceiro privado,
com o objetivo de viabilizar a concessão. O pagamento de tais contraprestações estará sujeito
a avaliações periódicas de desempenho, devendo ser retido o valor descontado de acordo com
a nota de desempenho.
O Poder Concedente deverá também constituir garantias de forma a adequar o nível de risco
do Projeto ao patamar aceitável pelo mercado.
Concessionária

O vencedor da licitação será responsável por constituir uma Sociedade de Propósito Específico
(SPE), cujo objeto social será a prestação de serviços definidos no contrato de concessão.
Em contrapartida aos serviços prestados, a Concessionária será remunerada através da tarifa
paga pelos usuários e de contraprestação pecuniária por parte do Poder Concedente.
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A Concessionária deverá obedecer a padrões de governança corporativa e adotar contabilidade
e demonstrações financeiras padronizadas, conforme regulamento, podendo assumir a forma
de companhia aberta, com valores mobiliários admitidos à negociação no mercado.
Acionistas

Os acionistas serão responsáveis pela constituição da Concessionária e pelos aportes de
capital necessário. Por sua vez, os acionistas farão jus aos dividendos do Projeto.
Usuário

Os consumidores são os mesmo dos dois casos anteriores, os usuários diretos dos serviços
de transporte do VLT de Cuiabá e Várzea Grande, devendo neste caso, pagar uma tarifa pelo
transporte à concessionária.
Agência
Reguladora

A Agência Reguladora, enquanto entidade independente, será responsável pela regulação e
fiscalização do contrato de concessão, de modo a garantir que todas as obrigações e direitos
da Concessionária estão sendo cumpridas.
Verificador de
Desem penho

A verificação da disponibilidade e da qualidade do serviço prestado deve ser analisada
auferindo a verificação dos indicadores de desempenho definidos no contrato. A periodicidade
da aferição dos indicadores varia, podendo ser mensal, trimestral, semestral ou anual, de
acordo com a característica de cada item avaliado. Dentro das atividades de verificação de
desempenho, estão inclusas as seguintes atividades: (i) mensuração dos indicadores de
desempenho, (ii) elaboração da nota final e do cálculo da contraprestação, e (iii) revisão do
Sistema de Mensuração de Desempenho, classificando os indicadores em níveis de
importância nas dimensões de custos, visibilidade do cidadão ou qualquer outro fator apontado
como essencial pelo Poder Concedente.
A verificação do desempenho é uma atividade que pode ser assumida diretamente pela
Entidade Reguladora ou por um Verificador Independente. No caso de ser um Verificador
Independente, esta entidade deverá ser uma entidade externa e independente, e que garanta
a transparência na aferição dos indicadores de desempenho do Contrato.

Contraprestação

O pagamento da contraprestação pecuniária se fará em conta bancária a ser indicada pela
Concessionária, em até 30 (trinta) dias contados da apresentação da respectiva fatura, baseado
na aferição do desempenho relativa ao mês anterior. O valor da Contraprestação será
reajustado anualmente, de acordo com estabelecido em Contrato, sem necessidade de
homologação do Poder Concedente.
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Estrutura de
Garantia

Para fins de garantir a contraprestação pública, o Poder Concedente deverá fixar uma garantia
financeira nas formas previstas no artigo 8º da Lei nº 11.079/04, da Lei Estadual de PPPs e
correlatas. Tal estrutura fornece segurança à operação, garantindo os direitos do Estado, da
Concessionária e, consequentemente, dos acionistas e financiadores do Projeto.

Financiador

O Projeto poderá contar com financiamentos durante o período de operação, com termos e
condições adequados à capacidade de geração de caixa do Projeto.
Seguradoras

Tendo em vista que ao longo da execução contratual podem surgir contratempos que
ocasionem danos e perdas materiais, é recomendável a utilização de seguros para a mitigação
de riscos.
O contrato de concessão deverá prever que a concessionária mantenha em vigor, a partir do
início até o término da Concessão, apólices de seguro que cubram o valor integral dos
equipamentos, instalações, sistemas e outros bens móveis vinculados à Concessão. O
Capítulo 6.2 descreve os seguros usualmente exigidos em contratos de concessão.
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6

Matriz de Riscos

O presente capítulo tem por objetivo identificar os principais riscos aos quais a Empresa e o
Poder Concedente estarão expostos ao longo da operação do Sistema do VLT de Cuiabá e
Várzea Grande. A partir da identificação de tais riscos, são sugeridas possíveis medidas
mitigadoras e a alocação de responsabilidade correspondente a sua materialização,
considerando os regimes de (i) Concessão Comum, (ii) PPP Patrocinada ou (iii) Empresa
Pública.

6.1

Análise de Risco

A Matriz de Risco servirá de base para a definição de algumas cláusulas contratuais da relação
existente entre as Partes, por meio da análise e mitigação das possíveis situações
caracterizadoras da prestação dos serviços.
Não obstante, a seguir apresentamos a Matriz de Risco do Projeto, elaborada de acordo com
oito blocos de riscos distintos:
i.

Riscos de Licitação (Tabela 10);

ii.

Riscos do Projeto e Construção (Tabela 11);

iii.

Riscos de Demanda (Tabela 12);

iv.

Riscos Operacionais (Tabela 13 );

v.

Riscos Econômico-financeiros (Tabela 14);

vi.

Riscos Ambientais e Sociais (Tabela 15 );

vii.

Riscos Jurídicos / Políticos (Tabela 16 ); e

viii.

Riscos de Término Antecipado (Tabela 17).
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Tabela 10: Riscos de Licitação
Risco

Materialização

Consequência

Possível Medida Mitigadora

Alocação
Concessão Comum
Público

Prolongamento do
procedimento de
Recusa do vencedor adjudicação/homologação
do contrato em virtude da
da Licitação a
recusa, pelo licitante
assinar o contrato
vencedor, em assinar o
instrumento
Erros/omissões na
proposta comercial

Atraso no início das
operações do Sistema
do VLT

Constatação superveniente
Aumento dos custos e
de erros ou omissões na
despesas
proposta comercial

Risco que o capital para o
projeto (sob a forma de
Disponibilidade de
dívida ou de participação
Atraso e/ou má
recursos financeiros
acionária) não esteja
qualidade da operação
para início da
disponível no mercado nos
operação do projeto
montantes e condições
programadas

Vencedor da
licitação ser incapaz
de cumprir o
Contrato
(Continua)

O risco que a Empresa seja
inapta a promover os
serviços estabelecidos no
Contrato, ou se tornar
insolvente, ou
simplesmente não deter as
credenciais financeiras
indispensáveis para
viabilizar o projeto

Privado

PPP Patrocinada
Público

Empresa Pública

Privado

Público

 Exigência de apresentação, pelas
licitantes, de Garantia da Proposta

√

√

Não se aplica

 Previsão no Edital e nas diretrizes para
elaboração da proposta comercial de que
a Empresa é responsável pela proposta
comercial apresentada

√

√

Não se aplica

√

√

Não se aplica

√

√

Não se aplica

 Previsão no Edital e no Contrato exigindo
garantia de execução do Contrato
 Previsão no Edital de que licitante deve
apresentar um modelo de negócios com
declaração de viabilidade de instituição
financeira e auditoria independente
 Previsão no Edital de obrigação de
atestação técnica, econômica e financeira
pelos Proponentes

 Previsão no Edital de obrigação de
atestação técnica, econômica e financeira
pelos Proponentes
Atraso e/ou má
qualidade da operação

 Previsão no Contrato de obrigação de
contratação pela Empresa de plano de
seguros
 Previsão no Edital e no Contrato exigindo
garantia de execução do Contrato.
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Risco

Materialização

Consequência

Possível Medida Mitigadora

Alocação
Concessão Comum
Público

Vencedor da
licitação ser incapaz
de cumprir o
Contrato

Privado

PPP Patrocinada
Público

Empresa Pública

Privado

Público

√

Não se aplica

 Previsão no Contrato de penalidades e
multas para o caso de não cumprimento
do Contrato pela Empresa
 Previsão no Contrato de situações de
inadimplemento e conflito como
intervenção e em último caso, caducidade

√

 Previsão no Contrato de Indicadores de
Desempenho.
Fonte: Elaboração KPMG
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Tabela 11: Riscos de Projeto e Construção
Risco

Materialização

Erro ou omissões
nos estudos,
documentos e
projetos

Insuficiência de
detalhamento das
informações sobre o
Sistema do VLT no Termo
de Referência
disponibilizados quando da
publicação do Edital

Não aderência às
especificações
técnicas do Poder
Concedente

Dificuldade da Empresa em
incluir em seu projeto
operacional todas as
especificações
determinadas pelo Poder
Concedente no Edital de
licitação

Projeto operacional
de baixa qualidade

Consequência

Aumento dos custos
operacionais,
necessidades de
investimentos para
adequação da
infraestrutura. Aumento
dos custos

Atraso e/ou má
qualidade da operação

Projetos inadequados ao
provimento dos serviços, na
quantidade, qualidade e
Atraso e/ou má
custos definidos, bem como
qualidade da operação
insuficientes para a correta
execução da operação do
Sistema do VLT

Possível Medida Mitigadora

Alocação
Concessão Comum

PPP Patrocinada

Empresa Pública

Público

Privado

Público

Privado

Público

√

√

√

√

√

√

√

Não se Aplica

√

√

√

 Realização de consulta e audiência pública
para análise dos estudos e documentos
pelas Proponentes
 Previsão no Contrato de que é de
responsabilidade da Empresa elaborar o
projeto operacional, devendo ser
observadas as normas legais e técnicas
exigidas para este tipo de projeto, de todos
os órgãos e entes reguladores envolvidos
 Realização de consulta pública para análise
dos estudos e documentos pelas
Proponentes
 Previsão no Edital de obrigatoriedade de
declaração, pelos Proponentes, de pleno
conhecimento do Edital e condições de
operação do projeto
 Análise das diretrizes técnicas mínimas
definidas pelo Poder Concedente ou
Entidade Reguladora; utilização dessas
diretrizes para a elaboração do projeto de
operação
 Análise de estudos prévios fornecidos pelo
Poder Concedente
 Elaboração de estudos complementares de
engenharia, suficientes para precificação
do Projeto
 Previsão contratual de que a Empresa é
responsável pela elaboração dos Projetos
 Inaplicabilidade de cláusula de reequilíbrio
contratual

Produto 3 - 71

Risco

Materialização

Consequência

Alteração no objeto
contratual não
previstas no Edital

Aumento de custos,
atrasos para início da
Poder Concedente solicita
operação, e
alteração e/ou ampliação do
desequilíbrio do
objeto contratual
contrato de uma forma
geral

Possível Medida Mitigadora

Alocação
Concessão Comum
Público

Alteração unilateral
Mudança de projeto, por
do projeto de
operação pelo Poder solicitação do Poder
Concedente, após
Concedente
sua aprovação

Integração com a
interface

Dificuldades operacionais
causadas pela falta de
integração entre o modelo
operacional e a construção

Aumento de custos,
atrasos para início da
operação, e
desequilíbrio do
contrato de uma forma
geral

Atraso na operação, má
qualidade dos serviços
prestados e aumento
dos custos

 Previsão de cláusula de Recomposição do
equilíbrio econômico-financeiro do
contrato

Privado

PPP Patrocinada
Público

Empresa Pública

Privado

Público

√

√

√

√

√

√

 Previsão contratual de que o Poder
Concedente avaliará os Projetos
elaborados pela Empresa
 Previsão de cláusula de Recomposição do
equilíbrio econômico-financeiro do
contrato no caso de alterações unilaterais
exigidas pelo Poder Concedente
 Previsão contratual de que a Empresa está
ciente das condições e especificações da
infraestrutura disponibilizada
 Previsão no edital de visita obrigatória ao
trajeto e estações do Sistema do VLT

√

√

√

√

 Disponibilização de todo material sobre a
implantação do Sistema do VLT no Edital
Fonte: Elaboração KPMG
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√

Tabela 12: Risco de Demanda
Alocação
Risco

Materialização

Consequência

Possível Medida Mitigadora

Concessão Comum
Público

PPP Patrocinada

Empresa Pública

Privado

Público

Privado

Público

√

√

√

√

 Estudos prévios de demanda.
 Criação de mecanismos de
compartilhamento de riscos em caso de
redução/aumento da demanda projetada.
Desvios em relação
à demanda
projetada

Demanda pelo serviço
inferior ou superior à
estimada.

Impacto no montante
da Tarifa de
Remuneração.

 Remodelagem da rede integrada de
transportes tendo o VLT como artéria
principal e integração com outros modais;
 Previsão de cláusulas proibindo a criação
de linhas de transporte público
equivalentes;
 Previsão de cláusulas impondo ao Poder
Público a obrigação de coibir os modais
clandestinos.

Necessidade de
novos
investimentos em
razão do aumento
de demanda ou
utilização além da
capacidade prevista

Saturação da capacidade
instalada, implicando na
necessidade de novos
investimentos para sua
adequação à demanda

Aumento dos custos e
impacto nos
indicadores de
desempenho

 Previsão no Contrato de que em caso de a
demanda ser muito superior a projetada
os indicadores de desempenho
impactados serão suspendidos e/ou
revistos até a realização de novos
investimentos compatíveis.

√

√

√

Fonte: Elaboração KPMG
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Tabela 13: Riscos Operacionais
Alocação
Risco

Materialização

Consequência

Possível Medida Mitigadora

Concessão Comum
Público

Privado

PPP Patrocinada
Público

Privado

Empresa Pública
Público

Privado

 Mapeamento de linhas de transporte
público existentes na área de influência do
Sistema do VLT.

Concorrência

Criação de outras linhas de
transporte público na área
de influência do VLT,
surgimento de modais
clandestinos

Redução de demanda
(Tarifa de
Remuneração)
Desequilíbrio no
contrato

 Criação de mecanismos de
compartilhamento de riscos em caso de
redução/aumento da demanda projetada.
 Previsão de cláusulas proibindo a criação
de linhas de transporte público
equivalentes;

√

√

√

√

√

√

 Previsão de cláusulas impondo ao Poder
Público a obrigação de coibir os modais
clandestinos.
 Tarifa de remuneração definida de acordo
com o número de usuários transportados
e não do número de usuários pagantes;

Aumento na proporção de
Alteração da política usuários não pagantes ou
tarifária
com descontos sobre a
demanda total

Redução da
arrecadação advinda da
operação do VLT

Inexistência de
mecanismos bem
estabelecidos de
contabilidade de
Contabilização do
passageiros na integração
número de usuários
entre o Sistema do VLT e
os demais modais
municipais ou
metropolitanos

Diferença entre a receita
projetada e efetiva por
questões relacionadas
aos mecanismos de
controle da integração

 Definir tecnologia adequada para a
contagem dos usuários.

Suspensão da
operação, perda de
receitas e sobrecustos
operacionais

 Obtenção de licença prévia pelo Poder
Concedente antes do processo licitatório;

Licenças e
autorizações.
(Continua)

Atrasos e dificuldades para
obter/renovar as licenças e
autorizações necessárias
para a operação do Sistema
do VLT

 Atualização anual do valor da tarifa de
remuneração.

√

√
(Licença
Prévia)

√
(Obter e
renovar)

√
(Licença
Prévia)

√

√

√
(Obter e
renovar)

√
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Risco

Materialização

Consequência

Possível Medida Mitigadora

 Previsão no Edital de diretrizes para
obtenção de licenças e autorizações

Licenças e
autorizações.

 Acompanhamento permanente dos
órgãos competentes durante a operação
do empreendimento

Requisitos para
obter licenças

Alteração dos requisitos
para renovação das
licenças

Solução de
continuidade na
operação e aumento de
custos para obtenção
(renovação) das
licenças

 Previsão de cláusula de Recomposição do
equilíbrio econômico-financeiro do
contrato, quando a alteração implicar em
custos adicionais não previstos.

Operação e
manutenção

Falta de qualidade da
operação e manutenção
torna o sistema pouco
atrativo para os usuários,
levando a perda de receita.
Deficiências operacionais
levam a aumento de custos
por retrabalho

Prestação do serviço em
níveis inadequados;
perda de receita por
perda de usuários;
sobrecustos
operacionais

 Previsão de indicadores de desempenho e
mecanismo de multas e penalidades pelo
descumprimento dos indicadores;

Alocação
Concessão Comum

PPP Patrocinada

Público

Privado

Público

Privado

√
(Licença
Prévia)

√
(Obter e
renovar)

√
(Licença
Prévia)

√
(Obter e
renovar)

√

Empresa Pública
Público

√

√

Privado
√

√

√

√

√

√

√

√

 Estudos prévios de demanda;
Demanda mais pendular do
que estimativas iniciais
podem levar à necessidade
Concentração da
de ampliação da
demanda no horário capacidade de transporte,
de pico.
sem qualquer contraparte
nas receitas esperadas
(concentração, e não
elevação da demanda)

Novos investimentos
são necessários,
levando a uma situação
de desequilíbrio
econômico financeiro
que não pode ser
compensada pela
cláusula tradicional

 Previsão de cláusula de Recomposição do
equilíbrio econômico-financeiro do
contrato em caso de novos investimentos
ordenados pelo Poder Concedente;
 Inaplicabilidade de sanções pelo
descumprimento de indicadores de
desempenho, somente nos casos não
previsto no Estudo de Demanda;

√

√

 Revisão de política tarifária.
Roubo, perda ou
extravio

Risco de prejuízos
financeiros decorrentes do
roubo, perda ou extravio de
bens da concessão

Eventual
comprometimento na
prestação do serviço e
necessidade de

 Contratação de seguros de riscos
operacionais nomeados; patrimonial; e
eventual risco de lucros cessantes.

√
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Risco

Materialização

Consequência

Possível Medida Mitigadora

Alocação
Concessão Comum
Público

Privado

PPP Patrocinada
Público

Privado

Empresa Pública
Público

Privado

investimentos
adicionais

Responsabilidade
por danos

Risco de prejuízos
financeiros decorrentes do
ressarcimento de danos
ambientais ou causados a
terceiros em virtude das
atividades de operação do
Sistema do VLT

Dispêndio financeiro
com eventuais
indenizações arbitradas

Modificações nas
especificações de
serviço

Imposição pelo Poder
Público de alterações nos
parâmetros quantitativos
ou qualitativos do
transporte, sem qualquer
contrapartida nas receitas
esperadas

Aumento nos
investimentos e
sobrecustos
operacionais

Decisão arbitral,
judicial ou
administrativa

Decisão que impeça ou
impossibilite a Empresa de,
no todo ou em parte,
receber a contraprestação
acordada, cobrar as tarifas,
reajustar ou revisar as
parcelas de remuneração
de acordo com o
estabelecido no contrato,
desde que não decorrente
de atos comissivos ou
omissivos praticados pela
Empresa

Risco de paralização de
serviços públicos
necessários ao
Interface com a rede desenvolvimento das
pública
atividades, em especial do
transporte coletivo de
ônibus e fornecimento de
energia elétrica

Redução de receitas e
possível inviabilidade
da prestação dos
serviços

Redução de receitas e
possível inviabilidade
da prestação dos
serviços

 Contratação de seguros de riscos
operacionais nomeados; patrimonial; e
eventual risco de lucros cessantes.

 Previsão de cláusula de Recomposição do
equilíbrio econômico-financeiro do
contrato.

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

 Revisão extraordinária do quadro de
indicadores de desempenho.

 Previsão de cláusula de Recomposição do
equilíbrio econômico-financeiro do
contrato;
 Inaplicabilidade de sanções pelo
descumprimento de indicadores de
qualidade, salvo em situações de
comprovada responsabilidade da
empresa.

 Previsão de cláusula de Recomposição do
equilíbrio econômico-financeiro do
contrato;
 Inaplicabilidade de sanções pelo
descumprimento de indicadores de
qualidade.

√
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Risco

Materialização

Consequência

Possível Medida Mitigadora

Alocação
Concessão Comum
Público

Obsolescência dos
indicadores de
desempenho

Os indicadores de
desempenho se tornam
obsoletos no decorrer da
operação

Indicadores de
desempenho não
refletem a performance
operacional real da
Empresa

 Previsão de cláusula de Recomposição do
equilíbrio econômico-financeiro do
contrato caso os novos indicadores gerem
custos adicionais. Ex: Poder Concedente
exige novos padrões de desempenho
relacionados a mudanças tecnológicas ou
adequações a padrões internacionais;

Privado

PPP Patrocinada
Público

Não se Aplica

√

√

√

Privado

Empresa Pública
Público

Privado

√

 Previsão de cláusula que contemple a
revisão periódica dos indicadores de
desempenho.
 Cláusula de funcionamento do material,
prevendo estabelecimento de garantias e
margens de erro operacional;

Operação e
funcionamento do
Material rodante

Mal funcionamento do
Material Rodante

Atraso e/ou má
qualidade da operação

 Penalidades e multas caso o fato gerador
seja de responsabilidade da Empresa;

√

√

√

√

√

√

√

√

√

 Previsão de cláusula de Recomposição do
equilíbrio econômico-financeiro do
contrato caso não seja por culpa ou
omissão da Empresa.
 Cláusula de funcionamento do material,
Estabelecimento de garantias e margens
de erro operacional;

Operação e
funcionamento da
Sinalização

Risco de atraso do
início da operação
(cont.)

Mal estado e/ou
Atraso e/ou má
conservação da Sinalização qualidade da operação

 Penalidades e multas caso o fato gerador
seja de responsabilidade da Empresa;
 Previsão de cláusula de Recomposição do
equilíbrio econômico-financeiro do
contrato caso não seja por culpa ou
omissão da Empresa.

Operação do Sistema do
VLT inicia após o prazo
estabelecido no Contrato

Atraso na
disponibilização do
serviço à população

 Disponibilização no Edital da informação
necessária para os Proponentes
elaborarem suas propostas;
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Risco

Materialização

Consequência

Possível Medida Mitigadora

Alocação
Concessão Comum
Público

Público

Privado

Empresa Pública
Público

Privado

 Previsão no Contrato de cláusulas de
multas e penalidades por atrasos por
culpa ou omissão da Empresa.

Risco de atraso do
início da operação
(cont.)

Caso fortuito ou
força maior

Privado

PPP Patrocinada

√
Eventos imprevisíveis e
inevitáveis, alheios ao
Poder Concedente e a
Empresa, e que tenham
impacto direto sobre o
Projeto.

Interrupção da operação
levando a perda de
receita.
Danos patrimoniais.
Acréscimo de custos
e/ou investimentos.

√

√

√

√

 Elaboração de plano de contingência;
 Previsão de cláusula de equilíbrio
econômico-financeiro;

√

√

√

 Extinção do Contrato com direito de
indenização.

Fonte: Elaboração KPMG
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Tabela 14: Riscos econômico-financeiros
Alocação
Risco

Materialização

Consequência

Possível Medida Mitigadora

Concessão Comum
Público

Pagamento da
Contraprestação
Adicional à Tarifa
por parte do Poder
Concedente

Necessidade de
financiar os
desequilíbrios de caixa
com linhas de capital de
Atrasos ou
giro. Dificuldades de
inadimplementos do Poder
recebimento por um
Concedente face às
prazo mais longo
obrigações assumidas no
poderão resultar na
Contrato de Concessão
insolvência financeira
da Empresa e
paralização dos
serviços.

O índice adotado pode ficar
Risco de atualização abaixo dos reajustes dos
Redução do fluxo de
da Contraprestação custos operacionais e
caixa da Empresa
investimentos da Empresa

Arrecadação e
distribuição de
recursos

Reajuste da tarifa
(Continua)

Falhas na arrecadação e
distribuição de recursos
entre os participantes do
Sistema de Transporte da
Região Metropolitana.

Necessidade de
financiar os
desequilíbrios de caixa
com linhas de capital de
giro. Dificuldades de
recebimento por um
prazo mais longo
poderão resultar na
insolvência financeira
da Empresa e
paralização dos
serviços.

O índice adotado pode ficar Redução do fluxo de
caixa da Empresa
abaixo dos reajustes dos

 Previsão no Contrato de mecanismo de
garantia de pagamento da
contraprestação pelo Poder Concedente;

Privado

Não se aplica

PPP Patrocinada
Público

Privado

√

Empresa Pública
Público

Privado

Não se aplica

 Previsão de cláusula de rescisão culposa
do contrato.

 Previsão no Contrato de que a hipótese
não ensejará recomposição do equilíbrio
econômico-financeiro;
 Previsão no Contrato de metodologia de
reajuste da contraprestação por índices
que reflitam a operação.

√

Não se aplica

Não se aplica

 Criação de Sistema Único de Arrecadação
Centralizada da Região Metropolitana;
 Prioridade no recebimento por parte da
Empresa;
 Câmara de compensação, gerida por
entidade independente;

√

√

√

 Criação de um comitê gestor do Sistema
Único de Arrecadação Centralizada com
membros da Empresa e do Poder
Concedente.
 Previsão no Contrato de que a hipótese
poderá eventualmente ensejar

√

√

√

√
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√

Risco

Materialização

Reajuste da tarifa

custos operacionais e
investimentos da Empresa

Consequência

Possível Medida Mitigadora

recomposição do equilíbrio econômicofinanceiro;

Decisão política de não
reajustar a tarifa de acordo
com o índice disposto no
contrato

 Previsão no Contrato de metodologia de
reajuste da tarifa por índices que reflitam
a operação.

Indicadores
macroeconômicos

Oscilações significativas
nas principais variáveis
macroeconômicas, tais
como taxa de câmbio, taxa
de juros nacional e
internacional, índices de
preços, inflação, refletindo
no custo de financiamento
ou fornecimento dos
serviços e dos bens da
contratação.

Risco de sobre custos
financeiros da Empresa,
podendo inviabilizar a
concessão ou provocar
impactos adicionais
sobre as condições de
financiabilidade de
novos projetos.

 Operações de mercado financeiro, como
hedge e contratação a taxas fixas.

Alterações
tributárias (fato do
príncipe)

Criação, extinção ou
alteração de tributos ou
encargos legais.

Sobrecusto tributário

 Previsão no Contrato de recomposição do
equilíbrio econômico-financeiro, exceto
no caso de impostos relativos à renda.

Risco de
inadimplência da
Empresa junto às
instituições
financeiras

Empresa para de honrar os
compromissos financeiros
junto às instituições
financeiras

Interrupção do serviço
Acionamento do stepin-rigths pelas
instituições financeiras

 Possibilidade de cessão dos direitos
emergentes da concessão e de penhor de
ações da Empresa em favor dos
financiadores, bem como possibilidade de
assunção dos serviços pelos financiadores
(step-in-rights)
 Previsão no Contrato de
acompanhamento periódico da situação
financeira da Empresa

Alocação
Concessão Comum

PPP Patrocinada

Empresa Pública

Público

Privado

Público

Privado

√

√

√

√

√

√

√

√

√

Público

√

√

Privado

√

√

 Previsão no Contrato da possibilidade de
intervenção, antes do ingresso da
Empresa em situação falimentar
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√

Risco

Materialização

Consequência

Possível Medida Mitigadora

Alocação
Concessão Comum
Público

Atraso no início da
operação
Obtenção do
Financiamento

Não obtenção de
financiamento no prazo
necessário

Impossibilidade da
Empresa em honrar o
contrato

Privado

PPP Patrocinada
Público

Privado

Empresa Pública
Público

Privado

 Previsão no Edital de exigência de
qualificação econômica
 Previsão no Edital e no Contrato da
necessidade de prestação de garantia de
execução do Contrato

√

√

√

√

√

√

Nova Licitação

Mudança no
controle da
Empresa

Risco de que uma mudança
no controle da Empresa
resulte em redução de sua
capacidade financeira ou
técnica de executar o
Contrato

Má qualidade da
operação
Risco de inadimplência
da Empresa junto às
instituições financeiras

 Previsão no Contrato de obrigatoriedade
de autorização do Poder Concedente para
quaisquer alterações de controle

Fonte: Elaboração KPMG
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Tabela 15: Riscos Ambientais e Sociais
Alocação
Risco

Questões
ambientais

Materialização

Solicitação de alterações
no projeto operacional
pelos órgãos de controle
ambiental.

Consequência

Risco de sobrecusto
operacional, realização
de investimentos não
previstos e lucros
cessantes.

Possível Medida Mitigadora

 Processos internos de controle
ambiental e articulação junto a
organismos relevantes de âmbito
municipal, estadual e federal;
 Previsão de cláusula de Recomposição
do equilíbrio econômico-financeiro do
contrato caso as mudanças gerem
custos adicionais.

Concessão Comum

PPP Patrocinada

Empresa Pública

Público

Privado

Público

Privado

Público

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

 Comunicação social estruturada e
acompanhamento permanente das
comunidades afetadas pela
implantação.

Comoções sociais

Ocorrência de comoções
sociais e protestos
públicos que impeçam a
prestação do serviço ou a
cobrança das tarifas.

Interrupção do serviço e
redução de receitas.

 Atuação do Poder Público na proteção
do programa de participação privada
em infraestrutura, buscando saídas
negociadas e utilizando, quando
necessário, a força policial dentro dos
limites legais, evitando assim prejuízos
ao serviço e aos bens que compõem a
concessão.
 Criação de limites de assunção de risco
(e.g., 10 dias seguidos ou 20 dias por
ano);
 Contratação de cobertura securitária
relativa à perda de receita para o
período de risco da Empresa;
 Previsão no Contrato que a hipótese
ensejará recomposição do equilíbrio
econômico-financeiro.
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Risco

Materialização

Consequência

Possível Medida Mitigadora

Alocação
Concessão Comum

PPP Patrocinada

Empresa Pública

Público

Privado

Público

Privado

Público

√

√

√

√

√

 Definição de um plano de segurança e
vigilância adequado;

Vandalismo

Ocorrência de atos de
vandalismo que
danifiquem equipamentos
e/ou infraestruturas

Interrupção do serviço e
aumento de custos
operacionais e
manutenção.

 Atuação do Poder Público na proteção
do programa de participação privada
em infraestrutura;
 Criação de limites de assunção de risco;
 Contratação de cobertura securitária
relativa a atos de vandalismo;
 Previsão no Contrato que a hipótese
ensejará recomposição do equilíbrio
econômico-financeiro.

Fonte: Elaboração KPMG
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Tabela 16: Riscos Jurídicos/Políticos
Alocação
Risco

Materialização

Consequência

Possível Medida Mitigadora

Concessão Comum
Público

Custos trabalhistas mais
elevados do que os
originalmente previstos.

Riscos trabalhistas

Risco de indenização de
funcionários acima dos
valores inicialmente
previstos, durante a
concessão ou ao término
do período contratual.
Reajustes salariais em
função de dissídios ou
acordos coletivos.

Elevação dos custos
com pessoal, ou dos
custos associados ao
número de funcionários
operacionais
contratados pela
Empresa, resultando em
valores acima da
expectativa e
consequente perda de
rentabilidade do
contrato.

Mudanças na
legislação

Mudanças na legislação
que afetem diretamente os
encargos e custos para a
prestação do serviço.

Aumento de
investimentos, custos
operacionais ou
redução de receitas.

Greve

Riscos de greves e outras
formas de paralização que
venham a prejudicar a
Empresa no atendimento
aos indicadores de
qualidade impostos, e que
venham a ter reflexo sobre
a demanda e receita da
Empresa.

Paralização do serviço,
perda de receitas e
sobrecustos
operacionais.

 Transparência na formulação societária da
Empresa, incluindo a cláusula de que os
funcionários contratados pela Empresa
não se vinculam de qualquer forma às
normas estabelecidas para os
funcionários contratados pelos demais
agentes do sistema de transportes de
Cuiabá;

Privado

PPP Patrocinada
Público

√

Empresa Pública

Privado

Público

√

√

 Atuação adequada no cumprimento da
legislação trabalhista e nas negociações
com sindicatos dos trabalhadores.

 Sistema de reequilíbrio econômico
financeiro.

 Desconsideração dos períodos de greve e
paralizações similares para cálculo dos
indicadores de qualidade dos serviços;

√

√

√

√

√

 Elaboração de plano de contingência.

Fonte: Elaboração KPMG
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√

Tabela 17: Riscos de Término Antecipado
Alocação
Risco

Materialização

Consequência

Possível Medida Mitigadora

Concessão Comum
Público

Extinção do
contrato por
caducidade ou
ilegalidade
decorrente de ato
imputável à
Empresa

Rescisão do Contrato por
descumprimento do
mesmo pela
Concessionária

Pausa na operação do
VLT e/ou má qualidade
da prestação dos
serviços.
Necessidade do Poder
Concedente assumir a
operação.
Necessidade de uma
nova Licitação.

Privado

PPP Patrocinada
Público

Privado

Empresa Pública
Público

Privado

 Delimitação dos bens reversíveis;
 Previsão de indenização com o objetivo de
garantir a continuidade e atualidade do
serviço concedido (art. 36 da Lei 8.987/95);

√

√

Não se aplica

√

Não se aplica

 Previsão de mecanismos de resolução de
conflitos.

Interrupção do serviço.
Rescisão
Consensual

Rescisão consensual do
contrato por acordo entre
Poder Concedente e
Empresa

Necessidade do Poder
Concedente assumir a
operação.
Necessidade de uma
nova Licitação.

 Definição de critérios e procedimentos
para reembolso da parcela dos
investimentos não amortizados ou
depreciados;

√

√

√

 Previsão de solução arbitral.

 Delimitação dos bens reversíveis;
Extinção do
contrato por
encampação, culpa
administrativa ou
ilegalidade
decorrente de ato
da administração
pública
(cont.)

Interrupção do serviço.
Extinção antecipada do
contrato sem pagamento
adequado.

Necessidade do Poder
Concedente assumir a
operação.
Necessidade de uma
nova Licitação.

 Previsão de indenização com o objetivo de
garantir a continuidade e atualidade do
serviço concedido (art. 36 da Lei 8.987/95);
 Previsão de assunção de financiamentos
pelo Poder Concedente; encargos e ônus
decorrentes de multas, rescisões e
indenizações devidas a terceiros e lucros
cessantes;

√

√

Não se aplica

 Previsão de mecanismos de resolução de
conflitos;
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Risco

Materialização

Consequência

Possível Medida Mitigadora

Alocação
Concessão Comum
Público

Extinção do
contrato por
encampação, culpa
administrativa ou
ilegalidade
decorrente de ato
da administração
pública

Privado

PPP Patrocinada
Público

 Fixação de piso para indenização no
contrato (VPL do saldo do fluxo de receitas previsto no plano de negócios).

√

√

 Previsão de que caso comprovado o
descumprimento do contrato pelo Poder
Concedente, haverá indenização de danos
sofridos pela Concessionária

√

√

Privado

Empresa Pública
Público
Privado
Não se aplica

(cont.)
Interrupção do serviço.
Rescisão Judicial
por iniciativa da
Concessionária

Rescisão judicial por
iniciativa da Concessionária
em razão de
descumprimento do
Contrato pelo Poder
Concedente

Necessidade do Poder
Concedente assumir a
operação.

Não se aplica

Necessidade de uma
nova Licitação.

Fonte: Elaboração KPMG
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6.2

Descrição dos principais resultados

A matriz de risco exposta acima, além de apoiar na elaboração das cláusulas do contrato entre
as Partes, ajudará na definição mais adequada entre os modelos de negócios descritos no
Capítulo 5 para o Projeto. Claro que a definição do modelo de negócios não será baseada
somente na matriz de riscos, porém através dela é possível perceber os riscos que as Partes
assumem em cada caso e avaliar qual deles atende melhor as expectativas e necessidades
do Governo do Estado de Mato Grosso.
Neste sentido, abaixo é feita uma análise geral dos riscos para cada modelo de negócios,
concluindo qual ou quais modelos de negócios são mais aderentes às necessidades do
Estado.

6.2.1

Concessão comum

Como já mencionado no Capítulo 5 a concessão comum tem como uma das características,
uma maior transferência dos riscos ao Parceiro Privado. Ou seja, quando possível os riscos
são alocados à Concessionária.
Neste caso é comum que os riscos de construção, operacionais e ambientais, principalmente
as licenças, fiquem sob a responsabilidade da Concessionária. No entanto, no caso específico
do Projeto, existem riscos que não competem ao Parceiro Privado por este não ter condições
operacionais e nem legais sobre.
Além dos riscos que comumente são alocados ao Parceiro Público, como alteração das
especificações e qualidade dos serviços após a assinatura do Contrato, mudança de legislação,
alteração da política tarifária e etc., deve ser alocado ao Setor Público o risco de interface com
a construção.
Dado que a obra do Sistema VLT será concluída pelo Governo do Estado do Mato Grosso, há
o risco de integração entre o modelo operacional e a construção. Tal risco materializa-se na
necessidade de alterar o modelo de operação ou ainda realizar investimentos de ajuste na
infraestrutura concluída, que pode atrasar o início das operações, aumentar o custo
operacional e diminuir a qualidade esperada dos serviços de transporte do VLT. Dessa forma,
é importante que o processo licitatório seja o mais transparente possível quanto a
especificação da infraestrutura, disponibilizando todos os materiais necessários para o futuro
operador, como o Projeto Básico, Projeto Executivo, Projeto “as built”, entre outros que se
façam necessários. O Edital também deverá exigir que todos os Proponentes façam vistoria
no local de implantação do VLT, visitando todo o traçado e estações. Tais medidas visam
mitigar o risco de interface entre a operação e construção.
Os riscos ambientais e sociais são compartilhados por terem um componente político forte.
Principalmente os riscos ambientais, dependem da interlocução com outros órgãos públicos,
que inclusive podem alterar as exigências das licenças operacionais, impactando em maiores
custos e investimentos para o operador. Quanto aos riscos sociais, eles podem ocorrer
principalmente por protestos e comoções sociais e vandalismo. Nestes casos, deve-se prever
a contratação de seguros pela Concessionária, no entanto, o governo também deve atuar
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sendo transparente quanto as decisões de políticas públicas e aumento tarifário ou ainda
quando necessário através da força de polícia. Para os casos em que a Concessionária for
lesada e não houver cobertura dos seguros, o Contrato deve prever cláusulas de recomposição
do equilíbrio econômico-financeiro.
Um dos principais riscos neste tipo de projeto é o risco de demanda. Para o caso de uma
concessão comum, o risco de demanda é alocado ao Concessionário, no entanto, é importante
observar que ele não tem competência sobre os outros modais de transporte, que possuem
relação direta com o VLT, e qualquer alteração na política de transporte público na área de
influência do VLT, impactará em sua demanda.
Como é possível observar, caso seja viável a concessão comum, a maioria dos riscos são
alocados ao privado ou compartilhados com o público, ficando com o último somente as
atividades indelegáveis, de fiscalização e regulação. Portanto, a transferência dos riscos ao
Parceiro Privado é a maior entre os três modelos de negócio possíveis para o Projeto.

6.2.2

PPP Patrocinada

Diferente da concessão comum, nas Parceiras Público-Privadas há um maior
compartilhamento dos riscos entre o Parceiro Privado e o Parceiro Público. No caso específico
do Projeto, além dos riscos de interface, ambientais e sociais compartilhados na concessão
comum e descritos na seção acima, há dois riscos que não são transferidos ao Privado ou são
compartilhados entre as Partes, são eles o risco de demanda e de pagamento da
contraprestação.
Na concessão comum o risco de demanda é alocado ao Parceiro Privado, porém no caso de
uma PPP Patrocinada o risco é compartilhado entre as Partes. Dessa forma, é previsto em
contrato que o Poder Concedente partilha com a concessionária os prejuízos/lucros de uma
demanda inferior/superior a estimada. Portanto, caso a demanda efetiva seja inferior à
demanda projetada, o Poder Concedente paga à Concessionária parte da diferença entre as
demandas, já caso a demanda seja superior, o Poder Concedente terá direito a parte da receita
proveniente da receita advinda da diferença entre as demandas. A Figura 27 demonstra um
exemplo de bandas de compartilhamento da demanda.
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Figura 27: Exemplo de Banda de Compartilhamento da Demanda

40% Poder Concedente
60% Concessionária
130%
25% Poder Concedente
75% Concessionária

110%

RISCO CONCESSIONÁRIA
90%
50% Poder Concedente
50% Concessionária

100% Demanda
Estimada

70%

Reequilíbrio Econômico
Financeiro

Fonte: Elaboração KPMG

No exemplo acima a Concessionária assume integralmente o risco de demanda quando a
variação for de 10% para mais ou menos. De 10% a 30% inferior à demanda estimada, há o
compartilhamento de 50% para cada uma das Partes do prejuízo, ou seja, o Poder Concedente
paga à Concessionária o equivalente a 50% dos ingressos dentre o efetivo e 90% da demanda
estimada. Para variações negativas acima de 30%, o contrato entra em reequilíbrio. Para o
caso de demanda superior a projetada também há previsão de compartilhamento dos ganhos.
No exemplo, uma variação de 10% a 30% superior à demanda estimada os ganhos são
compartilhados na proporção de 25% e 75% para o Poder Concedente e para a Concessionária
respectivamente. O valor que o Estado tem direito pode ser reduzido da Contraprestação
Adicional à Tarifa (CAT) ou direcionado diretamente para novos investimentos no Projeto. Para
variações positivas superior a 30%, o compartilhamento ocorre na proporção de 40% e 60%
para o Poder Concedente e para a Concessionária respectivamente.
Além dos riscos de demanda, a PPP traz um risco que não se aplica aos outros modelos, o
pagamento da contraprestação. Este risco é alocado ao Poder Concedente, que deverá criar
garantias ao pagamento da contraprestação conforme previsto na lei federal de PPPs e na lei
estadual nº 9.641 de 17/11/2011 e na Lei Estadual nº 14.347, de 18/12/2015.
Conforme exposto anteriormente, percebe-se que na PPP há uma menor transferência de
riscos ao privado e uma alocação mais eficiente dos riscos, pois os riscos são alocados ao
agente que melhor consegue lidar com o risco.
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6.2.3

Empresa Pública

Totalmente oposto à concessão comum, que sempre que possível transfere o risco ao
Privado, na Empresa Pública todos os riscos ficam com o Público. Isso ocorre porque a futura
Empresa Pública fará parte da administração indireta do Estado de Mato Grosso, e caso a
receita tarifária não seja suficiente para cobrir os custos operacionais, dependerá de repasses
do Governo Estadual. Portanto, todos os riscos elencados, inclusive os descritos nos itens
acima, ficam sob responsabilidade do Estado.

6.3

Conclusão

Comparando os riscos dos três modelos de negócios possíveis para o Projeto, percebe-se que
a transferência dos riscos para concessão comum está em um extremo e para a Empresa
Pública em outro, sendo a PPP o modelo intermediário, um pouco mais próxima da concessão
comum. A Figura 28 ilustra o reflexo da alocação dos riscos nos três modelos.
Figura 28: Transferência dos Riscos nos Modelos de Negócios

Fonte: Elaboração KPMG

Na PPP a transferência eficiente dos riscos do Projeto fazem com que este seja o modelo com
menor custo do risco retido.
Na análise dos riscos, concluímos que o modelo de Empresa Pública é o que traz maiores
custos associado aos riscos do Projeto para o Estado. Portando, do ponto de vista da alocação
dos riscos, os modelos de concessão comum e PPP se mostram mais vantajosos para o
Governo do Estado de Mato Grosso, sendo a PPP o que melhor aloca os riscos entre as Partes.
Um resumo dos principais riscos e sua alocação em cada um dos modelos de negócios
analisados está ilustrado na Figura 29.
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Figura 29: Resumo dos Principais Riscos e sua Alocação nos três Modelos de Negócios

Empresa Pública

Concessão

PPP

Não se aplica

Privado

Privado

Interface

Público

Compartilhado

Compartilhado

Projeto operacional de baixa
qualidade

Público

Privado

Privado

Público

Privado

Compartilhado

Alteração da política tarifária

Público

Público

Público

Contabilização do número de
usuários

Público

Privado

Privado

Aumento de custos
operacionais

Público

Privado

Privado

Qualidade do serviço

Público

Privado

Privado

Alterações nas especificidades
do serviço

Público

Público

Público

Financiamento

Público

Privado

Privado

Arrecadação e distribuição de
recursos (rede integrada)

Público

Público

Público

Reajuste da tarifa

Público

Privado

Privado

Pagamento da
contraprestação

Público

Não se aplica

Público

Compartilhado

Compartilhado

Compartilhado

Trabalhistas e Greve

Público

Privado

Privado

Mudanças na legislação

Público

Público

Público

Licitação
P rojeto e Construção

Demanda
Operacionais

E conômico- Financeiros

Ambientais e Sociais
Jurídicos/Políticos

Fonte: Elaboração KPMG

Porém a definição do melhor modelo de negócios não depende apenas da análise dos riscos,
devendo também ser analisados os objetivos do Governo, bem como a viabilidade econômicofinanceira do Projeto. Estes itens serão analisados nos capítulos seguintes.
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7

Definição do Modelo de Negócio

O objetivo deste capítulo tem como objetivo apresentar qual o modelo de negócio, de acordo
com as opções apresentadas no capítulo 6, que atende melhor os objetivos do Estado para o
Projeto. Ao longo do capítulo são identificados os objetivos do Estado para o Projeto e são
apresentadas as respectivas principais vantagens e desvantagens de cada modelo.
No final do capítulo, tendo por base os objetivos e restrições do Projeto, são identificadas as
opções de negócio que maximizam o valor do mesmo para o Estado.

7.1

Critérios de avaliação do modelo de contratação

De acordo com os objetivos definidos pelo Estado e a sua visão para o Projeto, entendemos
existir um conjunto de considerações que devem ser estabelecidas como critérios para a
definição do modelo de negócio e estruturação do Projeto. Tais critérios podem ser agrupados
em função de dois vetores principais:


Value for money; e



Minimização dos riscos.

Tal como foi referido, estes critérios foram definidos em função dos objetivos estipulados pela
visão do Estado do Projeto. Da nossa análise, resultam os seguintes objetivos a serem
considerados para o modelo de negócio:
Figura 30: Quadro de objetivos do Modelo de Negócio

Objetivos

Objetivos Modelo de Negócio

■ Implementar um sistema de
transporte coletivo eficiente;

Maximizar o valor do Projeto

■ Melhorar o nível de serviço e
conforto para os usuários;

Maximizar os ganhos de eficiência

■ Minimizar os encargos do Projeto
para o Estado;

Garantir o whole-life cycle approach
Minimizar os riscos

■ Minimizar os riscos para o Estado.
Minimizar os custos do Projeto
Fonte: Elaboração KPMG

Estes objetivos encontram-se estruturados em função dos princípios orientadores definidos
no início deste capítulo. De forma a cumprir estes objetivos, o modelo de negócio tem que
ser definido atendendo às implicações dos mesmos:
1) Quais os objetivos do modelo de negócio?
2) Como conseguimos assegurar estes objetivos?
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Figura 31: Como atingir os objetivos do modelo de negócio?
Objetivos para o Modelo de Contratação

Maximizar o valor do Projeto


Value for
money

Atratividade para o setor privado

Maximizar os ganhos de eficiência


Criar incentivos de performance



Estimular a adoção de soluções
inovadoras

Objetivos para o Modelo de Contratação

Garantir o whole-life cycle approach

Minimização
dos riscos



Garantir contratos de longo-prazo



Comparar opções equiparáveis

Minimizar os riscos


Garantir que os riscos são alocados à
entidade mais habilitada para os gerir

Minimizar os custos do Projeto


Minimizar encargos adicionais (overall
costs)

Fonte: Elaboração KPMG

7.1.1

Value for Money

O value for money pode ser definido como o valor agregado aportado por uma determinada
alternativa na implementação de um projeto, em detrimento de uma outra alternativa. Nesta
seção, o nosso objetivo será explorar e analisar as questões a serem consideradas de forma
a maximizar o value for money do modelo de negócio, ou seja, os benefícios associados à
adoção de um determinado modelo de negócio, em detrimento de um outro.
Na busca deste objetivo, é relevante considerar as seguintes perspectivas:


Maximizar o valor do Projeto;



Ganhos de eficiência;



Whole-life cycle approach, ou seja, garantir contratos que acompanhem a vida útil dos
bens afetos ao contrato (infraestrutura e material rodante).
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7.1.2

Maximizar o valor do Projeto

A maximização do valor do Projeto, em termos financeiros, para o Estado deve ser um dos
principais drivers da promoção do Projeto e da definição do respectivo modelo de negócio.
A maximização do valor do Projeto para o Estado e a definição do modelo de negócio deve
atender aos seguintes aspectos:


Minimização dos custos de capital;



Minimização da remuneração exigida pelo setor privado.

No atual contexto e atendendo ao Projeto em análise, na maximização do valor do Projeto
deve ter-se em consideração, essencialmente, a atratividade para o setor privado, como
descrito em seguida.
Atratividade para o setor privado
Uma condição necessária para maximizar o valor diz respeito à criação de atratividade
para o setor privado em torno do Projeto. Ao assegurar esta atratividade, está a garantirse, em simultâneo, que se conseguem atrair para o projeto entidades com experiência
técnica e conhecimentos específicos para concretizar os objetivos definidos para este
mesmo projeto.
Por um lado, encontram-se reunidos parceiros com os quais se conseguem minimizar
os custos de operação e manutenção, maximizando a eficiência e minimizando
eventuais necessidades de aporte de capital público; por outro lado, tendo já
conhecimento deste tipo de projetos, é provável que o risco seja entendido de forma
diferente, reduzindo a compensação exigida e, consequentemente, diminuindo o nível
de remuneração exigido.
Como referido anteriormente, ao assegurar-se a atratividade para o setor privado, está
a garantir-se, ao mesmo tempo, que se conseguem atrair para o Projeto entidades com
experiência técnica e know-how específicos na área de negócio.

7.1.3

Ganhos de eficiência

A maximização dos ganhos de eficiência corresponde a uma condição necessária à
maximização do value for money, na medida em que o modelo de negócio capaz de reunir
sinergias entre cada uma das entidades interessadas no Projeto, maximiza o valor agregado.
A maximização dos ganhos de eficiência pode ser quantificada como segue:




Minimização:
o

Custos de operação;

o

Custos de manutenção.

Maximização:
o

Demanda;

o

Receitas acessórias.
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Por sua vez, de forma a maximizar os ganhos de eficiência tendo em atenção as variáveis
definidas anteriormente, deverão ser considerados diversos aspectos que condicionam o
modelo de negócio, os quais são descritos em seguida.
Criar incentivos de performance
A existência de incentivos de performance no modelo de negócio é uma condição
relevante para que, por um lado, todas as entidades envolvidas cumpram as suas
responsabilidades e, por outro lado, que o façam de forma a assegurar, da melhor
forma possível, os objetivos do Projeto. A indexação de um mecanismo de pagamento
a um regime de performance estimula, invariavelmente, a boa performance.
Tendo como objetivo a maximização dos ganhos de eficiência, é importante que isto
seja conseguido assegurando, que a produção de resultados seja consistente com os
objetivos definidos para o Projeto.
Estímulo à adoção de soluções inovadoras
Outro aspecto que contribui para a maximização dos ganhos de eficiência corresponde
à adoção de soluções inovadoras. A criação de estímulos, através do modelo de
negócio (exemplo: exploração e compartilhamento de receitas acessórias), para que
estas sejam apresentadas em eventual licitação sendo um fator importante a
considerar.
Whole-life cycle approach
De forma a maximizar o value for money, outra das condições corresponde a garantir que o
contrato acompanhe toda a vida útil do Projeto.
Os aspectos a considerar neste caso detalham-se na sequência.
Garantir contratos de longo prazo
Dado que o objeto do Projeto inclui a operação e manutenção por um longo período, o
modelo de negócio deve assegurar o cumprimento deste objetivo, contratando a longo
prazo estas responsabilidades.
Comparação de opções a longo prazo
Atendendo ao fato da perspectiva de longo prazo ser, como anteriormente
mencionado, um objetivo importante do Projeto, outra das condições necessárias para
maximizar o value for money é ter esta preocupação em mente no momento da
avaliação das alternativas, no que concerne às opções do modelo de negócio.
Isto porque este processo de avaliação deve incorporar não só os ganhos de eficiência
numa perspectiva de longo prazo das vantagens e desvantagens quantitativas de cada
uma das possibilidades em análise.
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Flexibilidade contratual
Tendo em atenção a maximização do value for money, outro pormenor a considerar diz
respeito à minimização dos custos de mudança, ao longo do período do Projeto.
Os parâmetros contratuais devem ser estáveis, mas deverão existir mecanismos que
permitam enquadrar novos eventos. Sendo que o objetivo é maximizar o valor
acrescentado do Projeto, pretende-se que o custo de eventuais alterações do mesmo
seja minimizado.
Minimização do Risco
A minimização do risco pode ser potencializada através de uma correta identificação e análise
dos riscos do Projeto, mas acima de tudo através de uma correta alocação de riscos entre as
várias entidades (privado e público).
Transferência de risco
Otimizar a transferência de risco é também um tema particularmente importante tendo em
vista o objetivo de maximizar os ganhos de eficiência. A alocação incorreta de um determinado
risco do Projeto a uma entidade menos capacitada para o gerir pode ter impactos materiais
que não devem ser subestimados.
A correta alocação de riscos à entidade mais capacitada para os gerir é um princípio que deve
ser considerado na definição e seleção do modelo de negócio, dado que, como já comentado,
aporta maior valor agregado para o Projeto. Esta é uma questão que, para além do valor
agregado, pode também condicionar o sucesso do Projeto. Numa situação em que o risco é
demasiado elevado para ser transferido, deve compensar manter este risco alocado ao setor
público, de forma a preservar o value for money. No entanto, numa situação em que o risco é
gerido de forma mais eficiente pelo setor privado, o fato deste se manter com o setor público
pode implicar ineficiências do Projeto.
Uma solução de menor custo no curto prazo pode comprometer os objetivos futuros, tal como
uma solução demasiado dispendiosa pode comprometer o value for money do Projeto.
Em resumo, o modelo de negócio deve ter em consideração a matriz de riscos associada, bem
como uma alocação dos mesmos para as entidades melhor capacitadas para os gerir.

7.2

Vantagens e Desvantagens das alternativas de Modelo de Negócio

7.2.1

Empresa Pública

Tendo por base os critérios de avaliação das opções de negócio previamente definidos, as
principais condicionantes a ter em consideração na análise das vantagens e desvantagens do
modelo de Empresa Pública são:
1. Não há transferência de risco;
2. Custo de capital menor;
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3. Flexibilidade ao longo do projeto/contrato, contribuindo para a minimização dos
custos de mudança;
4. Menor incentivo para adoção de soluções alternativas;
5. Inexistência de incentivos comerciais, aumentando a probabilidade de ocorrerem
desvios de orçamento, diminuindo os ganhos de eficiência.
1. Não há transferência de risco
Tal como anteriormente mencionado, no caso de Empresa Pública, não há a intervenção do
setor privado, pelo que não há transferência de risco. Mesmo nos casos em que a Empresa
Pública terceirize alguns dos serviços, o setor privado não assume riscos relevantes, dado que
o fornecedor apenas tem de entregar um produto/serviço, independentemente dos objetivos
do projeto (não se envolve porque não tem fundos próprios em risco). Com a assunção de
riscos totalmente alocada ao setor público, não existe uma correta alocação de riscos à
entidade mais capacitada para os gerir.
Atualmente os serviços de ônibus nos municípios de Cuiabá e Várzea Grande são todos
concessionados a empresas privadas, não existindo no Estado uma empresa pública
responsável pela prestação de serviços de transporte público capaz de assumir o papel de
operador do VLT.
O fato do setor público gerir riscos que à partida são geridos de melhor forma pelo setor
privado implica normalmente em ineficiências do projeto e consequentemente, uma
deterioração do value for money e o não cumprimento dos objetivos do Estado para o Projeto.
2. Custo de capital menor
Uma das vantagens do modelo de Empresa Pública, normalmente, ao fato do custo de capital
ser menor para o setor público do que para o setor privado. No entanto, interessa aqui
apresentar uma salvaguarda: apesar da taxa de rentabilidade ser menor, os custos de capital
do setor público devem incorporar também uma penalização por via do montante base
necessário para a operação poder ser superior (comparativamente à operação efetuada pelo
setor privado) em função de ineficiências na gestão do Projeto e falta de know-how em
projetos similares reduzindo ou anulando assim o gap entre o custo do capital para o setor
público e privado.
Adicionalmente, importa ainda referir que o atual cenário de forte constrangimento ao
acréscimo de custos na esfera pública e em que a solução à partida não apresenta value for
money, pode impossibilitar o avanço com uma Empresa Pública.
3. Flexibilidade ao longo do projeto/contrato, contribuindo para a minimização dos custos de
mudança
Uma vantagem do modelo de Empresa Pública consiste na maior flexibilidade para alteração
de objetivos ao longo da vida útil do projeto. Como todo o Projeto será gerido por uma Empresa
Pública, eventuais alterações de características específicas pré-determinadas no início do
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Projeto, serão mais fáceis de implementar, mesmo que essas alterações tenham impacto
direto no equilíbrio econômico-financeiro da operação.
A flexibilidade contratual desta opção será sempre superior face a um modelo com a
participação da iniciativa privada como é o caso do modelo de concessão ou PPP.
4. Menor incentivo para adoção de soluções alternativas
Uma das desvantagens mais importantes deste modelo de negócio foca-se no menor
incentivo para adoção de soluções alternativas por parte do setor público.
A falta de know-how em projetos similares reduz significativamente a capacidade da Empresa
Pública em procurar adotar soluções alternativas que maximizem a demanda ou a captação de
receitas adicionais e minimizem os custos operacionais e de manutenção.
5. Inexistência de incentivos comerciais, aumentando a probabilidade de ocorrerem desvios
de orçamento e atrasos, diminuindo os ganhos de eficiência
Uma das desvantagens mais importantes deste modelo de negócio foca-se na inexistência de
incentivos comerciais.
Por um lado, esta característica aumenta a probabilidade de ocorrerem desvios orçamentais
ao longo da vida útil do projeto e ineficiências nos serviços prestados aos usuários, dado que
o setor público não tem incentivos para os minimizar. Mesmo que alguns dos serviços sejam
terceirizados, a inexistência de incentivos comerciais para o setor privado diminui os potenciais
ganhos de eficiência em termos de implementação e manutenção que a experiência e o
conhecimento do fornecedor subcontratado poderiam aportar ao Projeto, uma vez que este
não tem incentivos para o fazer.
Avaliação do modelo de Empresa Pública
Com base nos objetivos definidos no início do presente capítulo, procedemos aqui à análise
qualitativa do modelo de Empresa Pública:
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Figura 32: Análise qualitativa do modelo de Empresa Pública

Fonte: Elaboração KPMG

7.2.2

Concessão Comum

Tendo por base os critérios de avaliação das opções de negócio previamente definidos, as
principais condicionantes a ter em consideração na análise das vantagens e desvantagens do
modelo de Concessão Comum são:
1. Transferência de risco;
2. Existência de incentivos comerciais, contribuindo para o cumprimento do contrato
e potencializando ganhos de eficiência;
3. Garantir contratos de longo prazo, contribuindo para o whole-life cycle approach;
4. Redução das necessidades administrativas do setor público e enfoque na
concretização dos objetivos do projeto;
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5. Custos de mudança elevados, podendo comprometer a concretização dos
objetivos do projeto e / ou diminuindo o value for money.
1. Transferência de risco
Como analisado no capítulo da Matriz de Risco, no modelo de concessão comum a maioria
dos riscos mais relevantes do Projeto são alocados ao Setor Privado, nomeadamente os riscos
associados à operação, manutenção, demanda, investimento.
No modelo de concessão comum, em que as receitas da empresa são única e exclusivamente
receitas de mercado (usuários e receitas acessórias), existe um acréscimo de transferência de
risco, designadamente por via da incerteza do nível de procura. À medida que o risco
transferido aumenta, também aumenta o nível de rentabilidade exigida pelo setor privado para
remunerar esse risco. Desta forma, a definição de um nível de transferência de risco
desproporcionado para o privado tem como consequência o decréscimo do value for money.
2. Existência de incentivos comerciais, contribuindo para o cumprimento do contratualizado e
potenciando ganhos de eficiência
Dado que a rentabilidade do setor privado depende da sua capacidade de geração de receitas
de mercado (usuários e receitas acessórias) e da sua capacidade de minimizar os custos de
operação e manutenção, uma vez que o risco é transferido para o setor privado, esta entidade
tem incentivos acrescidos para apresentar uma eficiente política de atração de novos usuários
e de captação de novas receitas, implementando também uma eficiente estrutura operacional,
de modo a minimizar os seus custos operacionais.
Apesar de se ter anteriormente apresentado como vantagem do modelo de empresa pública,
o fato de um modelo com recurso a iniciativa privada implicar um custo de capital mais elevado
e também custos de transações maiores, interessa acima de tudo analisar a totalidade dos
custos do projeto de forma a ser possível avaliar o value for money de um projeto modelado
de acordo com o modelo de empresa pública e de acordo com um modelo com iniciativa
privada. Deve ser reconhecido que um preço mais reduzido não significa necessariamente
maior valor agregado, uma vez que este corresponde a uma função de, entre outras coisas,
qualidade do serviço e nível de risco.
Assumindo o pressuposto de que o risco é gerido de forma mais eficiente pela parte com
maior capacidade para o fazer, a definição de uma correta matriz de riscos permite aumentar
o value for money do projeto, reduzindo a maioria das ineficiências ao longo da concretização
de todas as fases do projeto.
Este modelo potencializa a redução dos custos de operação, manutenção e reinvestimento,
através de um esquema de incentivos que propicia a existência de ganhos de eficiência, pois
o concessionário terá que garantir que as receitas de mercado extraídas do Projeto permitem
cobrir os respectivos custos e ainda remunerar o capital investido, mantendo o nível de serviço
e qualidade das infraestruturas.
No que concerne aos custos de manutenção e reinvestimento, há de se considerar a
responsabilidade do privado nestas componentes a longo prazo que, tal como acontece num
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modelo de parceria, impõe, desde a fase inicial, o seu adequado planejamento. Ou seja, o
setor privado, ao ter a seu cargo a manutenção e reinvestimento em infraestrutura, tem
incentivos para implementar um programa de manutenção corrente, de forma a evitar custos
de reparações e reinvestimento extraordinários e não orçados.
3. Garantir contratos de longo prazo, contribuindo para o whole-life cycle approach
Outra das vantagens do modelo de concessão comum consiste na possibilidade de assegurar
os objetivos do projeto no longo prazo, transferindo a responsabilidade da sua concretização
para o setor privado e evitando que estes fiquem comprometidos em função de variações nas
prioridades do setor público. Em paralelo com esta vantagem, há de se considerar o fato de
que um plano eficiente de manutenções correntes aporta maior valor agregado para o projeto,
dado que as intervenções de manutenção em fase posterior (perspectiva de corrigir as falhas
e não as evitar) revelam-se normalmente bastante mais dispendiosas do que numa fase inicial.
4. Redução das necessidades administrativas do setor público e enfoque na concretização dos
objetivos do projeto
Outra vantagem reside no fato do modelo de concessão comum implicar uma estrutura
administrativa reduzida para o setor público, na medida em que este se foca essencialmente
na supervisão/regulação do contrato.
5. Custos de mudança elevados, podendo comprometer a concretização dos objetivos do
projeto e / ou diminuindo o value for money.
A estruturação de um modelo de concessão tem subjacente a definição de um conjunto de
orientações no momento inicial do contrato que, não obstante poderem ser alteradas, poderão
ter como consequência custos de mudança relativamente superiores quando comparados
com o modelo de Empresa Pública.
Avaliação do modelo de Concessão Comum
Com base nos objetivos definidos no início do presente capítulo, procedemos aqui à análise
qualitativa do modelo de Concessão Comum:
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Figura 33: Análise qualitativa do modelo de Concessão Comum

Fonte: Elaboração KPMG

7.2.3

Parceria Público-Privada

Tal como evidenciado no Capítulo 5 (“Alternativas de Modelo de Negócio para o Projeto”), o
modelo de PPP é muito similar ao modelo de Concessão Comum, em que os dois modelos
permitem a participação direta do setor privado na prestação de serviços públicos, a principal
diferença entre o modelo de Concessão Comum e o modelo de PPP é que no modelo de
Concessão Comum, o Projeto é financeiramente autossuficiente, ou seja, as receitas de
mercado do Projeto são suficientes para rentabilizar o capital investido, enquanto que no
modelo de PPP, o Projeto requer aportes de recursos por parte do Setor Público.
Tendo por base os critérios de avaliação das opções de negócio previamente definidos, as
principais condicionantes a ter em consideração na análise das vantagens e desvantagens do
modelo de PPP são:
1. Transferência de risco;
2. Existência de incentivos comerciais, contribuindo para o cumprimento do contrato
e para potencializar ganhos de eficiência;
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3. Garantir contrato de longo prazo, contribuindo para o whole-life cycle approach;
4. Redução das necessidades administrativas do setor público e enfoque na
concretização dos objetivos do projeto;
5. Custos de mudança elevados, podendo comprometer a concretização dos
objetivos do projeto e / ou diminuindo o value for money.
1. Transferência de risco
Como analisado no capítulo da Matriz de Risco, no modelo de PPP a maioria dos riscos mais
relevantes do Projeto são alocados ao Setor Privado, nomeadamente os riscos associados à
operação, manutenção e investimento. Ao contrário do modelo de Concessão Comum, o risco
de demanda no modelo de PPP é apenas parcialmente transferido ao privado, uma vez que
para além das receitas de mercado (usuários e receitas acessórias), haverá necessidade de
aporte de recursos públicos (contraprestação) para fazer face aos custos operacionais e de
manutenção do projeto.
Assim em comparação com o modelo de Concessão Comum, existe compartilhamento de
risco de demanda, pelo que teoricamente a rentabilidade exigida pelo setor privado é menor
neste modelo quando comparado com o modelo de Concessão Comum.
Adicionalmente, o modelo de PPP garante ao setor público um maior controle do contrato,
uma vez que o modelo PPP pressupõe a inclusão de indicadores de desempenho a serem
cumpridos pelo Privado, e no caso de descumprimento, as penalidades serão mais facilmente
aplicadas, uma vez que podem ser como deduções às contraprestações anuais pagas pelo
setor público.
2. Existência de incentivos comerciais, contribuindo para o cumprimento do contratualizado e
para potencializar ganhos de eficiência
Tendo por base que a receita do privado corresponde a receitas de mercado e a um valor de
contraprestação pago pelo Setor Público, parte da rentabilidade do setor privado depende da
sua capacidade de geração de receitas de mercado (usuários e receitas acessórias) e da sua
capacidade de minimizar os custos de operação e manutenção, pelo que o privado tem
incentivos acrescidos para apresentar uma eficiente política de atração de novos usuários e
de captação de novas receitas, implementando também uma eficiente estrutura operacional,
de modo a minimizar os seus custos operacionais e maximizar a sua rentabilidade.
Como indicado no modelo de Concessão Comum, apesar de um modelo com recurso a
iniciativa privada implicar um custo de capital mais elevado e também custos de transações
maiores, interessa acima de tudo analisar a totalidade dos custos do projeto de forma a ser
possível avaliar o value for money de um projeto modelado segundo o modelo de empresa
pública e segundo um modelo com iniciativa privada. Deve ser reconhecido que um preço
menor não significa necessariamente maior valor agregado, uma vez que este corresponde a
uma função de, entre outras coisas, qualidade do serviço e nível de risco.
Assumindo o pressuposto de que o risco é gerido de forma mais eficiente pela parte com
maior capacidade para o fazer, a definição de uma correta matriz de riscos permite aumentar
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o value for money do projeto, reduzindo a maioria das ineficiências ao longo da concretização
de todas as fases do projeto.
O modelo com iniciativa privada potencializa a redução dos custos de operação, manutenção
e reinvestimento, através de um esquema de incentivos que propicia a existência de ganhos
de eficiência, pois o concessionário tentará maximizar as receitas de mercado extraídas do
Projeto de modo a maximizar a sua rentabilidade, mantendo o nível de serviço e qualidade das
infraestruturas.
No que concerne aos custos de manutenção e reinvestimento, há de se considerar a
responsabilidade do privado nestes componentes a longo prazo que, tal como acontece num
modelo de concessão comum, impõe, desde a fase inicial, o seu adequado planejamento. Ou
seja, o setor privado, ao ter a seu cargo a manutenção e reinvestimento em infraestrutura,
tem incentivos para implementar um programa de manutenção corrente, de forma a evitar
custos de reparações e reinvestimento extraordinários e não orçados.
3. Garantir contrato de longo prazo, contribuindo para o whole-life cycle approach
Tal como no modelo de concessão comum, o modelo de PPP, uma das vantagens consiste
na possibilidade de assegurar os objetivos do projeto no longo prazo, transferindo a
responsabilidade da sua concretização para o setor privado e evitando que estes fiquem
comprometidos em função de variações nas prioridades do setor público. Em paralelo com
esta vantagem, há de se considerar o fato de que um plano eficiente de manutenções
correntes aporta maior valor agregado para o projeto, dado que as intervenções de
manutenção em fase posterior (perspectiva de corrigir as falhas e não as evitar) revelam-se
normalmente bastante mais dispendiosas do que numa fase inicial.
4. Redução das necessidades administrativas do setor público e enfoque na concretização dos
objetivos do projeto
Outra vantagem reside no fato do modelo de PPP implicar uma estrutura administrativa
reduzida para o setor público, na medida em que este se foca essencialmente na
supervisão/regulação do contrato.
5. Custos de mudança elevados, podendo comprometer a concretização dos objetivos do
projeto e / ou diminuindo o value for money
A estruturação de um modelo de PPP tem subjacente a definição de um conjunto de
orientações no momento inicial do contrato que, não obstante poderem ser alteradas, poderão
ter como consequência custos de mudança relativamente superiores quando comparados
com o modelo de Empresa Pública.
Avaliação do modelo de PPP
Com base nos objetivos definidos no início do presente capítulo, procedemos aqui à análise
qualitativa do modelo de PPP:
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Figura 34: Análise qualitativa do modelo de PPP

Fonte: Elaboração KPMG

7.2.4 Análise comparativa das opções de negócio aplicáveis ao Projeto
Em função dos modelos de negócio identificados anteriormente, temos o seguinte:
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Figura 35: Análise qualitativa dos modelos de negócio

Empresa
Pública

Objetivos

Concessão
Comum

PPP

Maximizar o valor do
Projeto
Maximizar os ganhos
de eficiência
Garantir o whole-life
cycle approach

Minimizar os riscos

Minimizar os custos do
Projeto
Cumpre o objetivo

Cumpre
parcialmente o
objecivo

Não cumpre o
objetivo

Fonte: Elaboração KPMG

Atendendo aos critérios de avaliação dos modelos de negócio identificados no início deste
capítulo, constata-se, através da análise comparativa das alternativas de modelo de negócio
analisadas, que as opções que melhor garantem a prossecução e maximização dos objetivos
do Projeto são a Concessão Comum e o modelo de PPP.

7.3

Conclusões

De acordo com os objetivos definidos pelo Estado e a sua visão para o Projeto, foram definidos
dois vetores principais de avaliação do modelo de negócio:


Value for money; e



Minimização dos riscos.

Da análise comparativa efetuada ressalta que os modelos que potencialmente melhor
cumprem os critérios de avaliação são os modelos que pressupõem a participação direta
do setor privado na prestação de serviços públicos: Concessão Comum e PPP. Ainda assim,
estes modelos apresentam algumas limitações na sua implementação e no potencial de
atratividade junto do setor privado, como segue:


Mitigação do risco de demanda;



Mitigação de outros riscos associados ao Projeto, nomeadamente:


Risco de interface da operação com a infraestrutura;
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Concorrência entre os vários modais de transporte coletivo (VLT e ônibus);



Arrecadação e distribuição de recursos entre os vários modais de transporte
coletivo;



Risco de recebimento da contraprestação, no caso do modelo de PPP.

Em termos de cumprimento dos objetivos definidos para o modelo de negócio, as duas
opções são muito equivalentes, sendo que a grande diferença no âmbito da esfera pública, é
que o modelo PPP requer um aporte de recursos públicos para ser financeiramente
sustentável, o que penaliza o critério de “minimização dos custos do projeto”. Em
contrapartida o modelo de PPP garante ao setor público um maior controle do contrato, uma
vez que o modelo PPP pressupõe a inclusão de indicadores de desempenho a serem
cumpridos pelo Privado, e no caso de descumprimento, as penalidades serão mais facilmente
aplicadas, uma vez que podem ser como deduções às contraprestações anuais pagas pelo
setor público.
Assim e tendo por base a análise comparativa entre o modelo de Concessão Comum e a PPP,
a definição do modelo irá depender da capacidade do Projeto em ser financeiramente
autossuficiente, nomeadamente, se as receitas de mercado (usuários e receitas acessórias)
serão suficientes para fazer face aos custos de operação e manutenção e à
remuneração/rentabilidade exigida pelo Privado.
A análise da viabilidade do Projeto consta do Capítulo 11 do presente documento.
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8

Matriz de responsabilidades

Com intuito de melhor situar a alocação das atribuições dos principais agentes envolvidos no
Projeto – SPE, Poder Concedente, Entidade Reguladora, Prefeitura de Cuiabá e Prefeitura de
Várzea Grande – foi elaborada uma Matriz de Responsabilidades.

8.1

Análise das principais responsabilidades

A tabela a seguir elenca as principais atividades dentro do escopo de prestação de serviços do
Projeto, identificando qual ou quais as entidades responsáveis pela atividade.
Tabela 18: Matriz de Responsabilidades
Resp onsabilidades

SPE

Poder
Entidade
Concedente Reguladora

Prefeitura
de Cuiab á

Prefeitura
de Várzea

√

√

1 Operação
Sistema VLT
1.1

Gerenciam ento e m anutenção dos pontos de
parada do VLT, estações ou abrigos

√

1.2

Manutenção e conservação das estruturas

√

1.3

Segurança e vigilância das estações

√

1.4

Operação e m anutenção do Centro de
Controle de Operação

√

1.5

Controle, m onitoramento e rastreamento da
frota

√

1.6

Disponibilizar inform ações sobre o
funcionam ento do serviço e orientação ao
usuário

√

1.7

Operação do m aterial rodante

√

1.8

Manutenção, remoção, guarda e conservação
do m aterial rodante

√

1.9

Contratação e treinamento de funcionários
para operação do m aterial rodante

√

1.10 Operação da sinalização

√

1.11

Manutenção, remoção, guarda e conservação
da sinalização

√

1.12

Contratação e treinamento de funcionários
para operação da sinalização

√

Demais sistemas
1.13

Planejam ento e gerenciamento do sistema de
transportes

1.14

Fiscalização dos serviços de transporte
coletivo

√

√
√
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Resp onsabilidades

SPE

Poder
Entidade
Concedente Reguladora

1.15 Gerenciam ento do sistema de arrecadação
1.16

Controle da dem anda do serviço para fins de
eventuais ajustes tarifários

Controle de prevenção de eventos que podem
influenciar a operação do sistema (exemplos:
greves, m anifestações sociais e outro tipo de
eventos)
Controle da oferta de m eios de transporte
1.18 coletivo alternativos (exemplo: novas linhas de
ônibus, etc.)
1.17

1.19

Prefeitura
de Cuiab á

Prefeitura
de Várzea

√

√

√

√

√
√

√

√

√

√

Pagam ento do subsídio à estudante com
100% de desconto na tarifa, quando aplicável

2 Construção
2,1

Térm ino das obras

√

3 Contrato
3,1

Titular dos Serviços de Transporte Coletivo

√

3,2

Poder Concedente

√

3,3

Concessionária (SPE)

3,4

Órgão regulador e fiscalizador do Contrato

3,5

Pagam ento de contraprestação à SPE

√
√
√

Fonte: Elaboração KPMG

8.2

Operação

A operação do VLT é de integral responsabilidade da SPE, inclusive a manutenção,
conservação e segurança do material rodante e da infraestrutura física do Sistema do VLT.
No entanto, algumas questões operacionais, que não envolvem somente a operação do VLT,
que devem ter outras entidades como responsáveis, como é o caso do planejamento e
gerenciamento do sistema integrado de transporte coletivo.
O planejamento e gerenciamento do transporte coletivo deve ter como responsáveis o Poder
Concedente, os municípios envolvidos (Cuiabá e Várzea Grande) e a Entidade reguladora,
como ente regulador e fiscalizador. Importante ressaltar que alterações nas linhas de ônibus
que alimentam o VLT podem desequilibrar o contrato de operação do VLT, dessa forma, é de
responsabilidade dos entes públicos controlar os eventos que possam interferir na operação
do VLT.
A fiscalização do Contrato de Concessão do VLT é de responsabilidade da Entidade
Reguladora, podendo ser também a entidade responsável pelo gerenciamento da arrecadação.
É importante que uma entidade independente assuma está última função para dar
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transparência nos processos de revisão tarifária do transporte coletivo e segurança aos
operadores dos diversos modais de transporte coletivo.
De acordo com informação recolhida junto da AGER, foi identificado que a Prefeitura de Cuiabá
subsidia diretamente os estudantes que são 100% isentos da tarifa de transportes, isto é, a
Prefeitura de Cuiabá paga aos operadores de ônibus 50% do valor da tarifa relativa a estes
estudantes. No estudo de demanda foi identificado a existência de um subsídio da Prefeitura
de Cuiabá à alguns estudantes que são isentos em 100% da tarifa de transporte, sendo que
50% da tarifa é paga diretamente pela Prefeitura às empresas de transporte coletivo. Com a
entrada em operação do VLT, e caso a política de gratuidade se mantenha inalterada, será
necessário garantir que a Prefeitura de Cuiabá continue a efetuar o pagamento referente ao
subsídio dos estudantes isentos em 100%.

8.3

Construção

É da responsabilidade do Poder Concedente garantir o término das obras de implantação do
Sistema do VLT. Não cabe a futura empresa da operação do VLT qualquer ação relacionada a
construção e implantação do Projeto.
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9

Estrutura de Garantias e Seguros

Com o objetivo de minimizar os riscos envolvidos no Projeto, tanto para a Concessionária
quanto para o Poder Concedente, algumas garantias serão exigidas por ambas as partes
envolvidas, dependendo do modelo de negócios a ser adotado.
Tendo em vista que ao longo da execução contratual podem surgir contratempos que
ocasionem danos e perdas materiais, adicionalmente às garantias é recomendável a utilização
de seguros para a mitigação de riscos, tanto no período de construção quanto na fase
operacional. Os seguros deverão cobrir perdas materiais, danos financeiros e custos
decorrentes de processos sobre responsabilidade civil.
Figura 36: Estrutura de Garantias e Seguros em contratos de concessão/PPP

Garantia da
Proposta

Poder
Concedente

Concessionária

Licitação

Construção
Completion
Bond

Operação
Performance
Bond

Seguros Diversos

Garantia à Contraprestação

Fonte: Elaboração KPMG

A garantia à contraprestação pública somente existirá no caso do modelo adotado ser uma
Parceria Público-Privada nas modalidades Administrativa ou Patrocinada.

9.1

Garantia à Contraprestação Pública

As Garantias Públicas são uma inovação da Lei das PPP, uma vez que nesta modalidade de
concessão o Estado passa ter obrigações financeiras para com o Privado. Caso o modelo de
negócios se materialize na forma de PPP (Concessão Patrocinada ou Concessão
Administrativa) as garantias são imprescindíveis para a viabilidade e atratividade do Projeto.
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Figura 37: Representação esquemática do Modelo de Negócios de uma PPP

Fonte: Elaboração KPMG

Como os contratos de PPP envolvem investimentos de altos montantes pela concessionária
e longos prazos de pagamento, a existência e a solidez da garantia para as obrigações públicas
é condição fundamental para a atratividade do contrato. Assim, a definição e a estruturação da
garantia são medidas essenciais para a viabilização do Projeto.
Neste sentido, para tornar os projetos de PPP atraentes aos olhos da iniciativa privada, a Lei
nº 11.079/04 previu, em seu artigo 5º, a constituição de garantia às obrigações públicas:
Art. 5º As cláusulas dos con tratos de parceria público-privada aten derão ao disposto n o art.
23 da Lei n o 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, n o que couber, deven do tam bém prever:
VI - os fatos que caracterizem a in adimplência pecun iária do parceiro público, os m odos e o
prazo de regularização e, quan do h ouver, a form a de acion am en to da garan tia;

Da mesma forma, a Lei Estadual de PPP de Mato Grosso (Lei n° 9.641/2011) prevê a
constituição de garantia para a contraprestação pública. Em relação às opções para a
constituição da garantia, ambas as legislações listam, de forma semelhante e não exaustiva,
as possibilidades:
“Art. 16 As obrigações pecun iárias con traídas pela Adm inistração Pública em con trato de
parceria-público privada poderão ser garan tidas:
I - com recursos do Fun do Garan tidor de Parcerias Público-Privadas (FGP), in stituído pelo Art.
17 desta lei, m ediante autorização do Con selh o Gestor e m an ifestação da Secretaria de
Estado de Fazen da;
II - pela vin culação de receitas do Estado, observado o disposto n o in ciso IV do Art. 167 da
Con stituição Federal, autorizada a vin culação das receitas proven ientes do Fun do de
Participação dos Estados, da Con tribuição sobre In terven ção n o Dom ínio Econ ômico - CIDE,
Im posto sobre Produtos In dustrializados - IPI, e os royalties que lh e são devidos;
III - pela in stituição ou utilização de fun dos especiais previstos em lei;
IV - pela con tratação de seguro-garan tia com com pan hias seguradoras que n ão sejam
con troladas pelo Poder Público;
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V - por outros m ecan ism os previstos em lei. ”

De forma a viabilizar o Projeto, o Poder Concedente, deverá constituir garantia à
concessionária em relação ao pagamento da contraprestação. Está garantia deve ser robusta
e possuir mecanismos claros e eficientes de acionamento e recomposição. A Figura 38 abaixo
apresenta as qualidades desejadas para um bom mecanismo de garantias do poder público.
Figura 38: Requisitos de uma estrutura de garantias

Fonte: Elaboração KPMG

As principais formas de garantias permitidas em lei estão listadas e descritas na Tabela 19
abaixo.
Tabela 19: Quadro com as principais modalidades de garantias
Tipo de Garantia

Descrição

Vinculação de Recebíveis

Segrega-se uma receita específica do orçamento para garantir os
compromissos da administração pública. Respeitando as prévias destinações
estabelecidas em lei e o disposto no inciso IV do artigo 167 da Constituição
Federal.

Penhor de Direitos

O Poder Concedente dá em penhor à concessionária, livres e desembaraçados
de qualquer ônus, ativos, como títulos da dívida pública.
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Tipo de Garantia

Descrição

Destinação de porcentagem das transferências constitucionais de parcela da
Travamento de Fluxo de Pagamento arrecadação de impostos federais para os Estados / Municípios à conta-garantia
por agente financeiro.

Fundo Garantidor

Entidade contábil sem personalidade jurídica, criada por lei, com objetivo de
dar sustentação financeira ao Programa de PPP, tendo como beneficiárias as
empresas parceiras definidas e habilitadas nos termos da lei.

Empresa Estatal Garantidora

Possui as mesmas atribuições do Fundo, porém possuí personalidade. Pode ter
seu capital integralizado por ações, bens móveis, bens imóveis, títulos da
dívida pública e outros bens e direitos.

Seguro-garantia

Possibilidade de contratar seguro com (i) seguradoras domésticas, não
controladas pelo Poder Público; (ii) seguradoras internacionais; e (iii) órgãos
multilaterais.

Fonte: Elaboração KPMG

As principais fontes de recursos utilizadas para compor as garantias da administração pública
estão listadas abaixo, sendo possível a utilização de combinação destas fontes para compor o
valor necessário:


Royalties: Ex.: royalties de petróleo/minério, referente a participação no resultado da
exploração de petróleo/minério, assegurada aos Estados, Distrito Federal e Municípios;



Títulos da dívida pública;



Imóveis;



Recebíveis;



FPE / FPM: Parte repassada ao Estado/Município do Fundo de Participação dos
Estados/ Municípios. A União destina parte dos impostos sobre a renda e proventos de
qualquer natureza, assim como parte do imposto sobre produtos industrializados - IPI,
sendo configurado como um repasse, uma transferência de rendas;



CIDE (Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico): São tributos de natureza
extrafiscal, de competência exclusiva da União, sendo que um percentual é repassado
aos estados e municípios. Parte do fluxo da CIDE direcionado aos estados/municípios
é destacado, compondo a garantia;



Dívida Ativa; e



Multas.

Independente do recurso a ser utilizado, não há a necessidade de o valor segregado na conta
garantia corresponder ao valor total das contraprestações devidas, devendo conter apenas o
montante correspondente ao valor das contraprestações devidas em um certo período.
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A Tabela 20 a seguir apresenta algumas experiências de PPPs contratadas no Brasil e as
respectivas garantias estruturadas:
Tabela 20: Estruturas de Garantias adotadas em PPPs no setor de mobilidade e transporte no Brasil
Projeto
VLT Região

Objeto

Estrutura de Receita

 Prestação

dos

serviços,

Portuária e

incluindo a realização das

Central do Rio de

obras e fornecimento da

Janeiro (RJ)

Rede Prioritária, visando à
impantação, operação e
manutenção do

sistema

VLT

serviços

e

complementares

de

de

Estrutura de Garantia

 Receita Tarifária cobrada
dos usuáros do VLT;
 Contraprestação:

da

Devida

pelo poder concedente à
concessipnária,

 A garantia de pagamento

após

o

iníco de operação comercial
da Etapa 1.

contraprestação

pecuniária e do

aporte

público, será prestada pelo
Fundo

de

Investimento

Imobiliario de propriedade
da CDURP, que poderá ser
acionado

caso

trasporte de passageiros na

pagamento

não

seja

o

região portuária e central

realizado,

total

ou

do Rio de Janeiro.

parcialmento, no prazo de
45 dias do vencimento.

SIM da RMBS

 Prestação

(Estado de São

públicos

Paulo)

urbano

dos
de

serviços
transporte
coletivo

intermunicipal, por meio de
ônibus e VLT na RMBS,
compreendendo

os

municípios de

Bertioga,

Cubatão,

Guarujá,

Itanhaém,

Mongaguá,

Peruíbe, Praia Grande, São

 Contraprestação paga pelo
poder concedente.

 A CPP - Compania Paulista
de

 Receita Tarifária decorente
do valor da tarifa paga pelo
usuário.

Parceria

é

fiadora

responsável

fiel

cumprimento

da

contraprestação,

com

penhor de cotas de Fundos

 Receitas

alternativas,

de Investimento de Renda

complementares,

Fixa

acessórias, ou de projetos

denominado

associados.

Pojetos.

de

Longo

Prazo,

“BB

CPP

Vicente e Santos.
PPP Metrô Linha 4
Amarela (SP)

 Concessão
para

Patrocinada

fornecimento

material

rodante

de
e

equipamentos para sistema
e estações, operação e
manutenção de nova linha
interligando Vila Sônia à
Estação da Luz, com 12,8km
de extensão;
 Em operação desde 2010;
 CAPEX de R$ 790 milhões e
32 anos de concessão.

 Contraprestação

nos

 CPP - Companhia Paulista

primeiros três

anos de

de Parcerias é garantidora

operação

valor

na mitigação do risco de

no

de

R$ 25 milhões por ano;
 Pagamento por passageiro
transportado pago
Metrô SP.

pelo

atraso na entrega da obra e
no

pagamento

da

contraprestação (penhor de
cotas

de

Investimento

Fundo

de

constituído

pela CPP).
 O contrato também garante
uma

demanda

mínima,

sendo que o Estado pagaria
um valor adicional nos
casos em que as demandas
reais se situem entre 90% e
60%

das

demandas
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Projeto

Objeto

Estrutura de Receita

Estrutura de Garantia
previstas (próxima de 720
mil passageiros por dia).

PPP Metrô Linha 6
Laranja (SP)

 Implantação e operação de

 Receita decorrente da tarifa

15,3 km, trecho Brasilândia

de

- São Joaquim, 15 estações

passageiro transportado.

e 23 trens, atendimento de
630 mil passageiros/dia

remuneração

por

paga mensalmente pelo
concedente

de

Parceria

é

fiadora

responsável

 Contraprestação pecuniária
poder

 A CPP - Compania Paulista

à

concessionária.

fiel

cumprimento

da

contraprestação,

com

penhor de cotas de Fundos
de Investimento de Renda
Fixa

de

Longo

denominado

Prazo,

“BB

CPP

Pojetos”.
Linha 18-Bronze

 Prestação

dos

serviços

 Receita decorrente da tarifa

públicos de transporte de

de

passageiros,

passageiro transportado.

com

tecnologia de Monotrilho,
contemplando

a

implantação das obras civis
e sistemas, fornecimento
do

material

operação,

rodante,

conservação,

manutenção
 14,9

km

de

remuneração

 Contraprestação

por

paga

mensalmente a partir do
início

da

operação

comercial e vinculada ao
desempenho

da

concessionária.

 A CPP - Compania Paulista
de

Parceria

é

fiadora

responsável

fiel

cumprimento

da

contraprestação,

com

penhor de cotas de Fundos
de Investimento de Renda
Fixa

de

Longo

denominado

“BB

Prazo,
CPP

Pojetos”.

extensão

(SãoPaulo - São Bernardo
do Campo)
 13 estações.
PPP do Sistema

 Implantação e Operação do

Metroviário de

Sistema

Metroviário

de

Salvador e Lauro

Salvador e Lauro de Freitas

de Freitas (BA)

- SMSL

 Tarifa de remuneração por
passageiro

garantia

da

contraprestação será por

 Contraprestação pecuniária
paga mensalmente pelo
poder concedente.
 Receitas

 A

extraordinária,

meio de cotas do FGBP,
constituído na

data de

assinatura do contrato e
mediante

caução

dinheiro.

como exploração comercial
de estacionamento, lojas,
quiosques , lanchonetes,
etc.
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em

Projeto

Objeto

PPP Rodovia MG-

 Concessão

Estrutura de Receita
Patrocinada

para reforma, ampliação,

050 (MG)

operação e manutenção da
Rodovia

MG-050,

com

360km de extensão;

 Pedágio: 6

praças com

tarifa básica de R$ 3,00;
 Contraprestação:
R$ 7,9 milhões por ano.

 Em operação desde 2008;
CAPEX de R$ 650 milhões e
25 anos de concessão.

Estrutura de Garantia
 CODEMIG - Companhia de
Desenvolvimento de Minas
Gerais . Garante uma Conta
Garantia

com

Contraprestação

1

Mensal,

alimentada por fluxo (> R$
100 milhões por ano) de
pagamento de dividendos
da CBMM (concessionária
exploradora de minério de
nióbio) para CODEMIG.

Fonte: Elaboração KPMG

9.1.1 Análise de Garantias Públicas para o Projeto VLT
Caso a concessão da operação e manutenção do Sistema VLT necessite de subsídio do
Governo do Estado de Mato Grosso para viabilizar a operação, será necessário uma estrutura
de garantia pública robusta e condizente com o mercado, a fim de atrair empresas
interessadas em operar o Sistema VLT de Cuiabá e Várzea Grande.
Neste sentido, foram analisadas algumas informações para a estruturação da garantia pública
para o Projeto do VLT e outros projetos de PPP de interesse do Estado. Tendo por base o
exemplo do projeto “Ganha Tempo”, entendemos que se poderá utilizar o mesmo
mecanismo de garantia (Conta Garantia) ou analisar a possibilidade de se criar uma Empresa
Estatal Garantidora, como forma de estabelecer um instrumento de garantia que pode ser
utilizado em outros projetos PPP do Estado de Mato Grosso.
9.1.1.1

Conta Garantia

Há a possibilidade de criar uma conta garantidora alimentada com recursos do Estado que
podem vir do FPE, Royalties, recebíveis, ou recursos de fundos específicos e outras receitas
do Estado.
Dessa forma, foi analisado o Fundo de Participação dos Estados, amplamente utilizado em
projetos de PPP recentes, principalmente no Estado da Bahia.
Fundo de Participação dos Estados
O Fundo de Participação dos Estados (FPE) é uma modalidade de transferência constitucional
de recursos financeiros da União para os Estados, previsto na Constituição Federal. O FPE é
constituído por 21,5% da arrecadação líquida do Imposto sobre a Renda e Proventos de
Qualquer Natureza (IR) e do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI). À medida que for
recebendo os impostos recolhidos na conta “Receita da União”, o Banco do Brasil realiza o
repasse do percentual do FPE destinados aos Estados. Dessa forma, o repasse do FPE aos
Estados ocorre de forma automática.
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Há uma parcela dos recursos do FPE dos Estados legalmente vinculado ao Fundo de
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério (FUNDEB),
que atualmente é de 20%.
A Lei nº 11.494, de 20 de junho de 2007, implementa que 20% do repasse do Fundo de
Participação dos Estados seja deduzido e repassado ao Fundo de Manutenção e
Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério – FUNDEB.
Figura 39: Repasses do FPE ao Estado de Mato Grosso
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Fonte: Secretaria Estadual da Fazendo da Mato Grosso - SEFAZ MT

A Figura 39 representa a cota-parte do FPE que foi destinada ao Estado de Mato Grosso entre
os anos de 2009 a 2015 com uma projeção estipulada pela Secretaria de Planejamento de
Mato Grosso (SEPLAN) para a arrecadação em 2016. Deve-se ressaltar que estes números
são antes da dedução de 20% que será destinada ao FUNDEB.
9.1.1.2

Empresa Pública Garantidora

Tendo por base reuniões realizadas com a MTPar, o Estado do Mato Grosso pondera
transformar a MTPar em uma Empresa Pública Garantidora de projetos de PPP do Estado ao
invés de criar um Fundo Garantidor. A Empresa Público Garantidora pode ter capital realizado
por por ações, bens móveis, bens imóveis, títulos da dívida pública e outros bens e direitos, a
fim de garantir as contraprestações pecuniárias nos projetos de PPP. Neste sentido, a
experiência do Estado de São Paulo com a Companhia Paulista de Parcerias (CPP) é bem
sucedida, sendo muito bem aceita pelo mercado, além de trazer muita experiência na
estruturação e gestão de contratos de PPP.
MTPar
A MT Participações e Projetos S.A. (MTPar) é uma sociedade de economia mista criada pelo
Governo do Estado de Mato Grosso para promover a geração de investimentos no Estado por
meio da viabilização e operacionalização de Parcerias Público-Privadas (PPP). Em 2015, a
empresa trabalhou no desenvolvimento de projetos de PPP e de gestão de ativos. Dentre as
ações, a MTPAR participou na implantação do Programa Ganha Tempo, o qual é um projeto
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de atendimento integrado ao cidadão que visa a construção, reforma, adaptação, gestão,
manutenção e operação de unidades de serviço públicos.
9.1.1.3

Conclusão

O Governo do Estado de Mato Grosso tem demonstrado interesse em desenvolver projetos
via PPP. Neste sentido, estabeleceu em junho de 2015 alguns projetos prioritários para o
desenvolvimento de PPP no estado, entre eles estavam unidades prisionais e cadeias públicas
e saneamento básico em agrupamentos de munícipios.
Além disto, em janeiro de 2016, a MTPar apresentou alguns projetos que darão continuidade
ao desenvolvimento da infraestrutura do Estado, entre eles estão:


Estruturação de PPP para gestão de escolas estaduais;



Desenvolvimento da rede de infraestrutura tecnológica;



Licitação do segundo lote do Ganha Tempo, que centralizará unidades administrativas
do Estado; e



Licitação para construção e operação de um hospital no Centro Político e
Administrativo de Cuiabá.

A MTPar apresentou em Janeiro de 2016 alguns projetos de infraestrutura que pretende
analisar: estruturação de PPP para gestão de escolas estaduais; desenvolvimento da rede de
infraestrutura tecnológica; licitação do segundo lote do Ganha Tempo; e construção e
operação de um hospital no Centro Político e Administrativo de Cuiabá.
Assim sendo e tendo por base a prespectiva do Estado de Mato Grosso avançar com projetos
via PPP, é importante para o Estado desenvolver mecanismos de garantia robustos com
capacidade para garantir as contraprestações pecuniárias desses projetos.

9.2

Garantias a serem prestadas pela concessionária

Além das garantias prestadas pelo Poder Concedente à concessionária, há previsão legal na
Lei de Licitações (lei n° 8.666/93), na Lei de Concessões (lei n° 8.987/95) e na Lei Federal de
PPP (lei n° 11.079/04) de exigência de garantias do ente privado, quando oportuno.
A Lei Estadual de PPP do Estado de Mato Grosso também faz referência sobre as garantias
exigidas do privado:
“Art. 5º Os con tratos de parceria público-privada reger-se-ão pelo disposto n esta lei e n a lei
federal aplicável, pelas n orm as gerais do regim e de con cessão e perm issão de serviços
públicos, de licitações e con tratos adm inistrativos, com prazo de vigên cia n ão in ferior a 05
(cin co) n em superior a 3 5 (trin ta e cin co) an os, in cluindo even tual prorrogação, e deverão
estabelecer, além das cláusulas previstas n o Art. 5º da Lei Federal n º 11.079/04:
(...)
IV - prestação, pelo parceiro privado, de garan tias de execução suficientes e com patíveis com
os ôn us e riscos en volvidos. ”
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Na forma da Lei Federal n.º 8.666/1993, o parceiro privado pode optar pela concessão das
garantias indicadas abaixo em qualquer das seguintes modalidades ou, ainda, em qualquer
combinação delas:


Caução em dinheiro;



Títulos da dívida pública;



Seguro‐garantia; e/ou



Fiança bancária.

Quando da renovação das garantias, a concessionária poderá substituir a modalidade
anteriormente selecionada por nova modalidade, desde que observadas as disposições e os
prazos estabelecidos.

9.2.1 Garantia e manutenção de proposta e de celebração do contrato (Garantia
da Proposta ou Bid Bond)
A garantia de manutenção de proposta e de celebração do contrato, também conhecida como
Bid Bond, garante para o licitante os custos decorrentes da não-assinatura do contrato pelo
vencedor da licitação. Neste caso, o vencedor da licitação deverá indenizar o governo
garantindo o diferencial de preço para o segundo colocado e os custos inerentes ao atraso do
contrato.
O prazo de vigência da garantia deve cobrir todo o período da entrega da proposta pelas
proponentes na licitação até a assinatura do contrato, sendo que caso ocorra atraso em alguma
das etapas necessária à assinatura do contrato, ou no processo licitatório, de forma que o
prazo exigido no edital de licitação não seja suficiente, deve-se renovar a garantia da proposta.
O valor garantido depende do projeto, sendo observado nos últimos editais algo entre 1% e
1,5% do valor do contrato.

9.2.2 Garantia de fiel cumprimento de obrigações contratuais durante a
operação (Garantia de Execução ou Performance Bond)
A garantia de fiel cumprimento de obrigações contratuais durante a operação, também
conhecida como Performance Bond, garante a indenização, até aos valores indicados no
contrato, dos prejuízos decorrentes do não cumprimento das obrigações assumidas de
operação e manutenção.
O prazo de vigência da garantia deve cobrir todo o período de operação do contrato de
concessão, sendo o valor garantido dependendo dos riscos inerentes à atividade de operação.

9.3

Seguros a serem contratados pela Concessionária

Após a celebração do contrato, a Concessionária deve contratar alguns seguros, sendo
comumente solicitados o seguro de responsabilidade civil e o seguro do tipo all risks (todos
os riscos). Porém há outros tipos de seguro que podem ser exigidos de acordo com o modelo
de negócios do projeto.
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9.3.1 Seguro de responsabilidade civil
Cobertura referente à responsabilidade civil da Concessionária e/ou Poder Concedente, por
danos causados, inclusive custos processuais e outras despesas que atinjam a integridade
física e patrimonial de terceiros, decorrentes da implantação do Projeto.
O prazo de vigência do seguro deve cobrir todo o período de vigência do contrato de
concessão, sendo que o valor segurado dependerá dos riscos inerentes ao Projeto.

9.3.2 Seguro de risco operacional
Cobertura de avarias, perdas e danos de materiais decorrentes de acidentes de origem súbita
e imprevista, causados aos bens de propriedade ou posse da Concessionária.
O prazo de vigência do seguro deve cobrir todo o período de vigência do contrato de
concessão, sendo que o valor segurado dependerá dos riscos inerentes ao Projeto.
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10

Cenários da Demanda

10.1

Introdução

A demanda de um sistema de transporte é a informação básica e fundamental para a
elaboração de cenários para avaliações deste sistema em horizontes futuros, além de análise
financeira e socioeconômica dos projetos a serem implantados.
Deste modo, a desenvolver a análise financeira do Projeto, serão primeiramente descritos
neste capítulo os cenários de demanda.
Cabe ressaltar, que os cenários abaixo descritos, têm por base o trabalho desenvolvido no
Produto 2, assim o detalhamento das premissas utilizadas e informações detalhadas dos
cenários de demanda estão apresentados no Produto 2.

10.2

Definição dos cenários de demanda

O presente estudo teve como objetivo identificar uma configuração que maximize os
benefícios para os usuários, minimize os custos de operação tanto do sistema de ônibus como
do sistema VLT e maximize as receitas de forma a dar sustentação para ambos os modais.
Considerando estes objetivos foram criadas diferentes configurações de traçado, locais de
integração e oferta de serviços para o sistema alimentador e diferentes formas de cobrança
da tarifa (com e sem integração). Foram ainda avaliadas as possibilidades de alteração
tecnológica do VLT de forma a viabilizar um headway inferior ao do sistema em implantação.
Destaca-se que para chegar aos cenários apresentados neste relatório, alguns testes
intermediários foram realizados até que se chegasse a um resultado satisfatório para o
sistema.
Sendo assim, para fins da análise financeira serão observados 3 cenários de demanda,
nomeadamente:


Cenário 1 - considera a implantação do VLT, a integração do sistema de ônibus nos
terminais do VLT, limite mínimo de headway e tarifa integrada;



Cenário 3 - considera a implantação do VLT, a integração do sistema de ônibus nos
terminais do VLT, limite mínimo de headway, utilizando o conceito de tarifa mínima
para sustentação do VLT;



Cenário 4 - considera a implantação do VLT, a integração parcial do sistema de ônibus,
mantendo-se algumas rotas concorrentes ao VLT em trechos curtos ou vias paralelas,
com limite mínimo de headway e tarifa integrada.

Para além dos três cenários identificados acima, o Produto 2 faz referência a um outro cenário:
Cenário 2 - considera a implantação do VLT, a integração do sistema de ônibus nos terminais
do VLT, headway limitado pela frota, e tarifa integrada. O Cenário 2 não será considerado para
fins da análise financeira, na medida em que, o Produto 2 conclui que este cenário esbarra na
viabilidade técnica operacional e, portanto, não poderá ser considerado na análise financeira.
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10.2.1 Cenário 1 – com VLT, integração do sistema de ônibus, limite mínimo de
headway e tarifa integrada
Este cenário foi concebido com o objetivo de avaliar o comportamento da demanda em relação
a oferta máxima possível para os serviços do VLT propostos, adotando-se para tanto headway
de 3 minutos comportado pelo sistema, conforme explicitado no Produto 2.
As características de traçado, localização de estações e terminais são descritas
detalhadamente no Produto 2, assim como os parâmetros operacionais de velocidade e
headway.
10.2.1.1

Descrição do Sistema Integrado

O sistema integrado proposto teve como premissa a otimização do sistema alimentador com
o objetivo de atingir o equilíbrio entre a maximização dos benefícios para o usuário e
minimização dos custos para o operador do sistema de ônibus. Para tanto, foram analisados
os itinerários de todas as linhas, com vistas a eliminar superposições, ampliar a cobertura da
rede, reduzir trajetos longos e desnecessários e integrar as linhas ao sistema VLT na medida
que tragam benefício para o usuário.
Especial atenção foi dada a criação de rotas de ônibus perimetrais que permitam o
deslocamento entre diferentes regiões sem que essas viagens dependam da passagem pelo
centro (uma vez que o traçado do VLT é bastante radial).
Na reconfiguração das linhas de Várzea Grande observa-se que devido a extensão das mesmas
até o terminal de integração Aeroporto o comprimento das mesmas será aumentado
impactando negativamente o custo operacional.
Devido ao pequeno trecho do VLT situado em Várzea Grande o sistema de ônibus continuará
a ser o responsável pelo atendimento a maior parte da produção quilométrica de viagens deste
município.
Na Tabela 21 apresenta-se as linhas resultantes da reconfiguração do sistema de ônibus.
Tabela 21: Linhas de ônibus do sistema proposto – Cenário 1 – integração total
Ter m ina l

Núm er o de linha s
int egr a da s

Aeroporto

19

Coxipó

10

CPA I

4

Porto

4

Total

37

Fonte: Elaboração KPMG

Além das linhas integradas o sistema contará com 34 linhas diretas cuja integração será
possível com a utilização do cartão de integração.
O traçado das linhas resultantes da reconfiguração do sistema de ônibus é ilustrado na Figura
40.
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Figura 40: Linhas de ônibus do sistema proposto - Cenário 1 - integração total

Fonte: Elaboração KPMG

10.2.1.2 Descrição da grade tarifária pública no sistema tronco-alimentado VLT-ônibus
Neste cenário será mantido a tarifa e o modelo de integração do sistema atual.
A atual tarifa do sistema de ônibus em Cuiabá e Várzea Grande é de R$3,60, sendo a
integração das linhas municipais e intermunicipais entre as duas cidades sem custo adicional,
tanto nos terminais como através da utilização de cartão. Para integração com o uso de cartão
o tempo entre um embarque e outro deve ser no máximo de 2,5 horas.

10.2.2 Cenário 3 - com VLT, integração do sistema de ônibus, limite mínimo de
headway, tarifa mínima
Este cenário tem por objetivo avaliar o impacto na demanda advindo da cobrança de tarifa na
integração, de forma que esta possibilite a cobertura de custos e despesas operacionais e
administrativas do sistema de ônibus e do VLT, chamado
Para tanto, após a obtenção dos resultados de demanda do cenário 1, foram calculados os
custos e despesas operacionais e administrativas do sistema de ônibus e do VLT e a tarifa
mínima para cobrir estes custos e o lucro dos operadores.
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Com base na metodologia de cálculo dos custos operacionais do VLT, descritos em detalhe
no Capítulo 5, foi obtido o valor de subsídio por usuário equivalente do sistema. Em posse
desse valor, e considerando a composição de usuários do sistema que integram entre VLT e
ônibus, foi possível estimar o incremento de tarifa necessário nesta integração para que seja
possível cobrir os custos do sistema.
A estimativa da tarifa mínima ocorre em um processo iterativo, pois a medida que se cobra
uma tarifa para integração há impacto na demanda, que se reduz, aumentando a tarifa mínima
necessária para cobertura de custos e despesas operacionais e administrativas do sistema
integrado. Cabe ressaltar que os impactos não se dão apenas na arrecadação, advindos da
queda de receita do sistema, mas também do aumento de custo operacional dos ônibus, que
necessitam de reforço operacional para comportar a demanda adicional que não está disposta
a transbordar para o VLT.
É consenso entre os planejadores de transporte que o aumento de tarifa nos sistemas não
necessariamente acarretará no incremento de receita, uma vez que a demanda é altamente
responsiva a estes incrementos, podendo decrescer a taxas maiores do que o aumento
tarifário, reduzindo assim a arrecadação total. Desta forma, na maioria das vezes, o conceito
de tarifa mínima para sustentar um sistema pode não ser válido, havendo sim uma tarifa que
minimize o subsídio necessário, sendo este o objetivo deste capítulo.
Para este cenário, optou-se pela cobrança de R$ 1,00 (um real) adicional para as transferências,
possibilitando verificar seu impacto na captação e nos custos do sistema, verificando assim
se há possibilidade de auto sustentação. Desta forma, a simulação deste cenário visa
compreender a elasticidade da demanda ao incremento de tarifa, identificando a existência de
uma tarifa mínima.
10.2.2.1 Descrição do Sistema Integrado

O sistema integrado deste cenário é o mesmo daquele proposto no cenário 1, com a única
alteração ocorrendo na grade tarifária.
10.2.2.2 Descrição da grade tarifária pública no sistema tronco-alimentado VLT-ônibus
Neste cenário admitiu-se uma tarifa de R$3,60 para o sistema de ônibus em Cuiabá, Várzea
Grande, intermunicipais ou para o uso do VLT. Apenas os usuários que integrarem entre o
sistema de ônibus e o VLT pagarão R$ 1,00 (um real) a mais, sendo esta a tarifa mínima de
integração determinada nas análises financeiras, apresentadas no Capítulo 11. A integração
entre linhas municipais e intermunicipais entre Cuiabá e Várzea Grande continuará livre, tanto
nos terminais, no qual ocorre a integração física, como através da utilização de cartão, a
chamada integração lógica. No caso da integração com o uso de cartão, o tempo máximo entre
embarques será mantido em 2h30min, tempo suficiente para os deslocamentos na cidade.
Como explicando anteriormente, o processo de determinação da tarifa mínima é iterativo uma
vez que a tarifa influencia na demanda e a demanda impacta na determinação da tarifa. Sendo
assim o valor de tarifa mínimo testado é o valor que apresentou melhor convergência e
resultou em menores necessidades de subsídio ao sistema VLT.
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10.2.3 Cenário 4 - com VLT, integração parcial, com limite de headway e tarifa
integrada
Para a criação deste cenário foi utilizado como referência o sistema de VLT proposto nos
“Estudos de planejamento da rede de transporte coletivo, modelo de integração, modelo
operacional e custos para a operação do sistema VLT Cuiabá – Várzea Grande” 1.
Pequenas alterações foram propostas, a fim de adequar as rotas às mudanças na demanda
atual e também buscando reduzir o custo operacional do sistema integrado como um todo,
evitando manter linhas que utilizem o mesmo eixo do VLT.
No referido estudo, partiu-se do pressuposto de utilização de toda frota adquirida,
estabelecendo uma oferta de 15 viagens por hora em cada serviço, que significa um intervalo
de 4 minutos em cada linha ou 2 minutos no trecho crítico. Nesta simulação a frequência
máxima a ser considerada será de 20 veículos por hora no trecho crítico.
O dimensionamento de frequências será realizado de forma independente do estudo anterior,
uma vez que, conforme já mencionado, a RMVRC vem sofrendo diversas modificações as
quais resultaram em uma mudança na demanda por transporte público na cidade, podendo se
refletir na operação do VLT proposto.
As características de traçado, localização de estações, terminais e parâmetros operacionais
são descritas no Produto 2.
10.2.3.1

Descrição do Sistema Integrado

O sistema de integração proposto manteve a estrutura atual da rede integrada em Várzea
Grande e intermunicipal e criou uma nova rede integrada em Cuiabá, estruturada a partir do
estabelecimento dos dois eixos das linhas do VLT.
Na Tabela 22 apresenta-se as linhas resultantes da reconfiguração do sistema de ônibus.
Tabela 22: Linhas de ônibus do sistema proposto – Cenário 4 – integração parcial
Ter m ina l

Núm er o de linha s
int egr a da s

Aeroporto

24

Coxipó

12

CPA I

4

Porto

5

Total

45

Fonte: Elaboração KPMG

Além das linhas integradas o sistema contará com 30 linhas diretas cuja integração será
possível com a utilização do cartão de integração.

1

Estudos de Planejam ento da Rede de Transporte Coletivo, Modelo de Integração, Modelo Operacional e Custos para a
Operação do Sistema VLT Cuiabá-Várzea Grande, Relatório Final, Novembro de 2013, Oficina Engenheiros Consultores
Associados.
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O traçado das linhas resultantes da reconfiguração do sistema de ônibus é ilustrado na Figura
41.
Figura 41: Linhas de ônibus do sistema proposto - Cenário 4 – integração parcial

Fonte: Elaboração KPMG

10.2.3.2

Descrição da grade tarifária pública no sistema tronco-alimentado VLT-ônibus

Neste cenário será mantido a tarifa e o modelo de integração do sistema atual.
A atual tarifa do sistema de ônibus em Cuiabá e Várzea Grande é de R$3,60, sendo a
integração das linhas municipais e intermunicipais entre as duas cidades sem custo adicional,
tanto nos terminais como através da utilização de cartão. Para integração com o uso de cartão
o tempo entre um embarque e outro deve ser no máximo de 2,5 horas.

10.3

Definição da demanda

O dimensionamento adequado da demanda do sistema de transporte coletivo tem início com
a caracterização dos usuários segundo o tipo de tarifa que este paga para utilizar o sistema.
No sistema de transporte em estudo, foram considerados três tipos de tarifa que caracterizam
o tipo de usuário:


Usuário pagantes, que pagam o valor integral da tarifa;
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Estudantes, que pagam 50% da tarifa; e



Gratuidades, que são os usuários que não pagam tarifa para utilizar o sistema.

A demanda equivalente do sistema consiste em uma ponderação da demanda como ilustrado
na equação a seguir.

As tabelas a seguir apresentam, para os anos horizontes de projeto, os resultados de demanda
por tipo de usuário para os diversos modos presentes no sistema de transporte coletivo,
relativo a cada cenário proposto.
Tabela 23 – Resultados de demanda para o Cenário 1
Tipo de usuário

Pagantes

Usuários só ônibus
Usuários só VLT
Usuários VLT + ônibus
Total do Sistema

28,842,462
5,025,518
23,499,908
57,367,889

Usuários só ônibus
Usuários só VLT
Usuários VLT + ônibus
Total do Sistema

32,307,760
5,773,869
26,847,393
64,929,023

Usuários só ônibus
Usuários só VLT
Usuários VLT + ônibus
Total do Sistema

38,046,248
6,309,746
28,799,372
73,155,366

Usuários só ônibus
Usuários só VLT
Usuários VLT + ônibus
Total do Sistema
Fonte: Elaboração KPMG

46,477,812
6,398,930
28,933,733
81,810,474

Passageiros
Estudantes
Gratuidades
Totais
2015
6,891,021
4,303,469
40,036,952
1,200,693
749,838
6,976,049
5,614,581
3,506,328
32,620,817
13,706,295
8,559,634
79,633,818
2025
7,718,947
4,820,512
44,847,220
1,379,489
861,496
8,014,854
6,414,360
4,005,793
37,267,546
15,512,796
9,687,801
90,129,620
2035
9,089,983
5,676,729
52,812,959
1,507,520
941,452
8,758,719
6,880,726
4,297,040
39,977,137
17,478,228
10,915,221
101,548,815
2045
11,104,446
6,934,769
64,517,027
1,528,828
954,759
8,882,516
6,912,827
4,317,087
40,163,647
19,546,101
12,206,615
113,563,190

Equivalentes
32,287,973
5,625,865
26,307,198
64,221,036
36,167,234
6,463,614
30,054,574
72,685,421
42,591,239
7,063,506
32,239,735
81,894,480
52,030,035
7,163,343
32,390,146
91,583,524

Tabela 24 - Resultados de demanda para o Cenário 3
Tipo de usuário

Usuários só ônibus
Usuários só VLT
Usuários VLT + ônibus
Total do Sistema

Pagantes
36,601,374
5,245,512
15,521,003
57,367,889

Passageiros
Estudantes
Gratuidades
2015
8,744,774
5,291,920
1,253,254
758,409
3,708,267
2,244,066
13,706,295
8,294,395
2025

Totais

Equivalentes

50,638,068
7,257,175
21,473,336
79,368,579

40,973,761
5,872,139
17,375,136
64,221,036
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Tipo de usuário
Usuários só ônibus
Usuários só VLT
Usuários VLT + ônibus
Total do Sistema

Pagantes
41,011,263
5,953,796
17,963,965
64,929,023

Usuários só ônibus
Usuários só VLT
Usuários VLT + ônibus
Total do Sistema

46,104,880
6,774,591
20,275,895
73,155,366

Usuários só ônibus
Usuários só VLT
Usuários VLT + ônibus
Total do Sistema
Fonte: Elaboração KPMG

54,440,513
6,863,872
20,506,089
81,810,474

Passageiros
Estudantes
Gratuidades
Totais
9,798,382
5,929,512
56,739,157
1,422,477
860,815
8,237,087
4,291,938
2,597,276
24,853,178
15,512,796
9,387,603
89,829,422
2035
11,015,345
6,665,961
63,786,187
1,618,580
979,488
9,372,659
4,844,302
2,931,540
28,051,737
17,478,228
10,576,989
101,210,583
2045
13,006,889
7,871,148
75,318,549
1,639,911
992,396
9,496,180
4,899,300
2,964,822
28,370,212
19,546,101
11,828,366
113,184,941

Equivalentes
45,910,454
6,665,034
20,109,934
72,685,421
51,612,553
7,583,881
22,698,046
81,894,480
60,943,957
7,683,828
22,955,740
91,583,524

Tabela 25 - Resultados de demanda para o Cenário 4
Tipo de usuário

Pagantes

Usuários só ônibus
Usuários só VLT
Usuários VLT + ônibus
Total do Sistema

36,095,506
3,964,361
17,308,021
57,367,889

Usuários só ônibus
Usuários só VLT
Usuários VLT + ônibus
Total do Sistema

43,532,290
4,025,991
17,370,742
64,929,023

Usuários só ônibus
Usuários só VLT
Usuários VLT + ônibus
Total do Sistema

52,051,551
4,059,306
17,044,509
73,155,366

Usuários só ônibus
Usuários só VLT
Usuários VLT + ônibus
Total do Sistema
Fonte: Elaboração KPMG

61,007,999
4,051,946
16,750,528
81,810,474

Estudantes
2015
8,623,913
947,162
4,135,220
13,706,295
2025
10,400,704
961,887
4,150,205
15,512,796
2035
12,436,120
969,846
4,072,262
17,478,228
2045
14,575,988
968,088
4,002,024
19,546,101

Passageiros
Gratuidades

Totais

Equivalentes

5,218,780
573,177
2,502,438
8,294,395

49,938,199
5,484,701
23,945,679
79,368,579

40,407,463
4,437,942
19,375,631
64,221,036

6,294,009
582,088
2,511,506
9,387,603

60,227,003
5,569,966
24,032,454
89,829,422

48,732,642
4,506,934
19,445,845
72,685,421

7,525,745
586,905
2,464,338
10,576,989

72,013,416
5,616,057
23,581,110
101,210,583

58,269,611
4,544,229
19,080,640
81,894,480

8,820,691
585,841
2,421,834
11,828,366

84,404,679
5,605,875
23,174,387
113,184,941

68,295,993
4,535,991
18,751,541
91,583,524

Complementarmente, avaliou-se as características operacionais resultantes para cada cenário
de avaliação e que definem a particularidade de cada cenário. Os embarques na hora pico
(expresso em passageiro/hora) apresenta a demanda que utiliza o serviço de transporte
coletivo. O fluxo máximo (expresso em passageiro/hora) representa a capacidade do serviço
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para a hora pico. O intervalo entre trens ou headway (expresso em minutos) é o tempo entre
cada passagem de trem. Já a frota é o número de veículos no sistema.
A Tabela 26 apresenta, para cada ano horizonte, as características operacionais do sistema de
transporte para o Cenário 1, detalhando-se as informações para as linhas 1 e 2 do VLT e
sistema de ônibus.
Tabela 26 – Características operacionais do Cenário 1
Características Operacionais

2015

2025

2035

2045

13,501
4,000
10
16

13,843
4,000
10
16

14,200
4,000
10
16

8,271
4,000
10
12

8,096
4,000
10
12

0
650

0
747

Linha 1
Embarques hora pico (pax/hora)
Fluxo máximo (pax/hora)
Intervalo entre trens (min)
Frota
Embarques hora pico (pax/hora)
Fluxo máximo (pax/hora)
Intervalo entre trens (min)
Frota
Frota (miniônibus)
Frota (ônibus convencional)
Fonte: Elaboração KPMG

12,896
4,000
10
16

Linha 2
8,678
8,485
4,000
4,000
10
10
12
12
Sistem a ônibus
59
0
425
566

A Tabela 27 apresenta, para cada ano horizonte, as características operacionais do sistema
de transporte para o Cenário 3, detalhando-se as informações para as linhas 1 e 2 do VLT e
sistema de ônibus.
Tabela 27 - Características operacionais do Cenário 3
Características Operacionais

2015

2025

2035

2045

11,746
3,486
10
20

13,492
3,933
10
21

13,802
4,000
10
21

8,131
3,915
10
12

8,205
4,000
10
12

0
637

0
728

Linha 1
Embarques hora pico (pax/hora)
Fluxo máximo (pax/hora)
Intervalo entre trens (min)
Frota
Embarques hora pico (pax/hora)
Fluxo máximo (pax/hora)
Intervalo entre trens (min)
Frota
Frota (miniônibus)
Frota (ônibus convencional)
Fonte: Elaboração KPMG

10,261
3,146
10
18

Linha 2
6,412
7,214
3,002
3,428
10
10
12
12
Sistem a ônibus
61
0
464
569

A Tabela 28 apresenta, para cada ano horizonte, as características operacionais do sistema
de transporte para o Cenário 4, detalhando-se as informações para as linhas 1 e 2 do VLT e
sistema de ônibus.
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Tabela 28 - Características operacionais do Cenário 4
Características Operacionais

2015

2025

2035

2045

8,499
2,667
7
11

8,432
2,667
7
11

8,329
2,667
7
11

9,128
5,333
13
16

9,036
5,333
13
16

0
713

0
815

Linha 1
Embarques hora pico (pax/hora)
Fluxo máximo (pax/hora)
Intervalo entre trens (min)
Frota
Embarques hora pico (pax/hora)
Fluxo máximo (pax/hora)
Intervalo entre trens (min)
Frota
Frota (miniônibus)
Frota (ônibus convencional)
Fonte: Elaboração KPMG

8,610
2,667
7
11

Linha 2
8,684
9,235
4,861
5,333
13
13
16
16
Sistem a ônibus
0
0
517
610
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11

Plano de Negócios e Análise de viabilidade Econômicofinanceira do Projeto

O objetivo deste capítulo consiste na análise do Plano de Negócios e da Viabilidade
Econômico-Financeira do Projeto para operação e manutenção do Sistema VLT de Cuiabá e
Várzea Grande.
A elaboração de planilha eletrônica, com o conjunto de demonstrativos financeiros projetados
para a PPP Patrocinada, incluindo Demonstração de Resultados, Balanço Patrimonial e Fluxos
de Caixa (“Modelo Financeiro”), é fundamental para análise de viabilidade econômicofinanceira do Modelo de Negócios de cada um dos Cenários Alternativos.

11.1

Metodologia de Avaliação

A metodologia do fluxo de caixa descontado e da TIR é a metodologia de avaliação comumente
utilizada pelo mercado para avaliação de projetos. Porém, esta metodologia apresenta algumas
limitações na análise de projetos brownfield, como é o caso do Projeto do VLT de Cuiabá e
Várzea Grande, na medida em que esse tipo de projeto não é de capital intensivo, distorcendo
assim os resultados da TIR.
Nos casos de projetos de operação, que envolvem um investimento inicial reduzido, é prática
do mercado a utilização da margem operacional como indicador de rentabilidade e viabilidade
do projeto.

11.1.1 Fluxo de Caixa Descontado e TIR
O fluxo de caixa descontado está fundamentado no conceito de que o valor de um projeto,
empresa ou negócio está diretamente relacionado aos montantes e aos períodos nos quais os
fluxos de caixa livre, oriundos de suas operações, estarão disponíveis para distribuição.
Portanto, para os acionistas, o valor do projeto é medido pelo montante de recursos
financeiros a serem gerados no futuro pelo negócio, descontados ao seu valor presente, para
refletir o tempo, o custo de oportunidade e o risco associado a essa distribuição.
Para calcular o fluxo de caixa futuro gerado pelas operações de um projeto, inicialmente
projetam-se os seus resultados. A estes, são adicionadas as despesas com depreciação e/ou
amortização (por se tratar de despesas sem efeito na geração de caixa) e subtraem-se os
investimentos, a necessidade de capital de giro e os aumentos ou diminuições no
endividamento. Outros itens com efeito sobre o fluxo de caixa também são considerados
quando apropriado.
É importante ressaltar que o lucro líquido calculado nas projeções de resultado não é
diretamente comparável ao lucro líquido contábil a ser apurado futuramente nos exercícios
subsequentes. Isso se deve ao fato, entre outras razões, de que o lucro líquido realizado é
afetado por fatores não operacionais ou não recorrentes, tais como receitas eventuais, receitas
não operacionais, receitas e/ou despesas com variações monetárias e cambiais, entre outras.
Desse modo, para efeito de avaliação do fluxo de caixa do projeto, estes fatores não são
projetados, por conta de sua imprevisibilidade e, por vezes, subjetividade.
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A projeção dos demonstrativos de resultados futuros destina-se tão somente à finalidade de
se calcular o fluxo de caixa projetado do negócio que está sendo avaliado. Nessa etapa da
avaliação, o que se quer estimar é a capacidade de geração de caixa proveniente das
operações normais dos projetos, ou seja, seu potencial de gerar riqueza para os acionistas em
decorrência de suas características operacionais. A Figura 42 a seguir ilustra o cálculo dos
fluxos de caixa futuros.
Figura 42: Representação esquemática do cálculo do fluxo de caixa

Premissas,
Estudos e
Projetos

Contas
Patrimoniais
Projetadas
Demonstrativo
de Resultado
Projetado

Depreciação,
Investimentos e
Variação no
Capital de Giro

Fluxo de Caixa
Livre

Fluxo de Caixa
Descontado

Fonte: Elaboração KPMG

Taxa Interna de Retorno (TIR)
A TIR é definida como a taxa de desconto que torna o VPL do fluxo de caixa livre igual a zero.
Nos projetos de infraestrutura, a verificação da análise de viabilidade é calculada
principalmente pela TIR do Projeto.
A TIR do Projeto é obtida descontando-se o fluxo de caixa livre do projeto após os
investimentos e antes dos custos financeiros (capital de terceiros), enquanto a TIR do
Acionista é calculada descontando-se o fluxo de caixa livre após os investimentos e custos
financeiros, respeitando-se as restrições de distribuição de dividendos.
A metodologia da análise de viabilidade por um acionista estabelece que um projeto de
investimento deva ser aceito se o custo do capital próprio for menor do que a TIR do Acionista.

11.1.2 Definição da Metodologia de Avaliação do Projeto
11.1.2.1

Definição da Metodologia de avaliação

Na medida em que este é um projeto de operação, não sendo intensivo em capital, uma vez
que o desembolso em investimento na infraestrutura e no material rodante é de
responsabilidade do Governo do Estado de Mato Grosso, conclui-se que a Taxa Interna de
Retorno (TIR) não é o melhor parâmetro para se analisar a viabilidade. A TIR não capta os
reflexos das características de um projeto essencialmente operacional, uma vez que o fluxo
de caixa da operação do Projeto é beneficiado pelo fluxo negativo inicial ser muito baixo em
termos absolutos.
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Como consequência de o Projeto incluir apenas a operação e manutenção do Sistema do VLT,
sendo necessários apenas investimentos residuais, a TIR não reflete o risco do Projeto
adequadamente. Por exemplo, se o Projeto for avaliado pela TIR, há o risco de que durante
vários anos o futuro operador tenha prejuízo na operação do Projeto, mesmo com uma TIR
compatível com os recentes projetos de infraestrutura (de capital intensivo) que ocorreram no
Brasil.
Figura 43: Resumo das metodologias usadas em diferentes tipos de projetos de infraestrutura
Metodologia de avaliação de Projetos de Infraestrutura com volumes altos de investimento do Privado




TI R

Em projetos de infraestrutura que
exigem grandes investimentos do
Parceiro Privado, a Taxa Interna de
Retorno se mostra um indicador de
viabilidade adequado.

Ma rgem
Opera c iona l

Neste caso, a margem operacional
não capta o retorno esperado pelo
provido com os investimentos
realizados no início da concessão.

F l uxo de Caixa de projetos co m al to
vo l u m e d e i n ve sti m e n to

Início da
Concessão

Fim da
Concessão

Metodologia de a v a lia ç ã o de Projetos de I nfra es trutura es s enc ia lm ente opera c iona is




TI R

Ma rgem
Opera c iona l

Em
projetos
essencialmente
operacionais, a TIR fica distorcida
em função do baixo fluxo negativo
no início da concessão.

A análise do ponto de vista da
margem operacional visa garantir
ao operador a capacidade de arcar
com seus custos de operação e
manutenção e garantir uma
rentabilidade mínima.

F l u xo d e Cai xa d e p ro j e to s d e
o p e ração

Início da
Concessão

Fim da
Concessão

Fonte: Elaboração KPMG

Dessa forma, e seguindo as melhores práticas de mercado, a metodologia de avaliação
considerada para efeitos da análise da rentabilidade e viabilidade do Projeto foi a margem
operacional. A metodologia utilizada no Projeto visa garantir ao operador a capacidade de fazer
face aos seus custos de operação e manutenção e garantir uma rentabilidade mínima.
No caso do projeto vir a incluir investimentos de ampliação ou de outro caráter, que ao serem
obrigação do Parceiro Privado podem vir a afetar o equilíbrio econômico-financeiro e a matriz
de risco do contrato, será necessário reanalisar a metodologia de reposição de equilíbriofinanceiro do contrato ou alocar a responsabilidade desses investimentos ao Setor Público
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(prática comumente utilizada em contratos de operação e manutenção, como é o caso do
Projeto em análise).
11.1.2.2

Definição da margem operacional mínima

Para o caso específico do Projeto, a Oficina Consultores no relatório de 2013, indicava uma
margem operacional de 5,5% para o futuro operador do VLT. Porém, dada a nova realidade
econômica e política, assim como as mudanças no cenário macroeconômico do país, faz-se
necessário reavaliar o indicador de margem operacional mínima, de modo a garantir a
atratividade do Projeto para o Setor Privado.
Como resultado da degradação da situação econômica do país e o cenário atual de incertezas
econômicas e políticas, o nível de risco de investimento no país aumentou, fato confirmado
por várias agências de classificação de risco ao terem rebaixado o rating do Brasil durante o
último ano. Assim para o mesmo tipo de investimento, os investidores exigem agora uma
rentabilidade superior, para cobrir o aumento do risco e o maior potencial de perdas no futuro.
Portanto, a margem operacional estabelecida pela Oficina ocorreu em um cenário de risco
menor ao que é percebido pelo mercado atualmente no país. Considerando o que foi dito
anteriormente, para as atuais condições do mercado e ao risco específico do Projeto,
considerou-se uma margem operacional mínima de 7,0% para viabilizar a operação do Sistema
do VLT e de modo a garantir a atratividade do Projeto para o Setor Privado.

11.2

Descrição das Premissas

Nas páginas seguintes são apresentadas as premissas (macroeconômicas, técnicas,
operacionais, tributárias e financeiras) consideradas na análise do Plano de Negócios e da
Viabilidade Econômico-Financeira do Projeto.

11.2.1 Premissas Gerais
Neste item estão descritas as premissas gerais adotadas no modelo econômico-financeiro do
Projeto.
1) Horizonte de projeção
O prazo de concessão da operação do Sistema do VLT considerado no modelo econômicofinanceiro é de 30 anos, tendo por base o período de vida útil dos bens associados ao contrato
(infraestrutura e material rodante). Como marco inicial, adotou-se o ano de 2018, sendo o ano
de 2047 o último período de concessão.
2) Moeda
As projeções foram feitas utilizando-se o Real (R$) como moeda e elaboradas em termos
nominais, considerando o efeito da inflação, na data-base dezembro de 2015, período este
considerado para o levantamento das informações e premissas utilizadas na estimativa dos
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cenários de demanda do Produto 2, e atualização dos custos relacionados à operação (“Opex”)
realizados pela Oficina Consultores em 2013 2.
11.2.1.1

Macroeconômicas

A Tabela 29 apresenta as premissas macroeconômicas utilizadas na modelagem econômicofinanceira. Os valores históricos são disponibilizados pelo IBGE, Fundação Getúlio Vargas
(FGV) e Banco Central do Brasil (“BACEN”). Já as projeções foram obtidas a partir das
projeções disponibilizadas pelo Sistema de Expectativas de Mercado do BACEN em 18 de
dezembro de 2015.
Tabela 29: Premissas Macroeconômicas
Índices

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Histórico

Histórico

Histórico

Histórico

Projetado

Projetado

Projetado

Projetado

Projetado

SELIC

7,25%

10,00%

11,75%

14,25%

14,68%

12,43%

11,31%

10,84%

10,42%

TJLP

5,50%

5,00%

5,00%

7,00%

7,00%

7,00%

7,00%

7,00%

7,00%

IPCA

5,84%

5,91%

6,41%

9,62%

6,85%

5,32%

5,02%

4,84%

4,84%

INCC

6,20%

5,56%

6,23%

10,97%

6,23%

5,16%

4,91%

4,73%

4,73%

Fonte: IBGE; FGV; Banco Central do Brasil; Sistema de Expectativas de Mercado; Elaboração KPMG

Além das premissas macroeconômicas expostas na tabela, foi utilizada neste estudo a taxa
SELIC de 14,15%, de dezembro de 2015, como taxa de desconto para atualização de fluxos
financeiros e comparação dos resultados dos diversos cenários de demanda.

11.2.2 Cronograma
Para efeitos do presente estudo, considerou-se que o contrato de operação e manutenção do
Sistema VLT de Cuiabá e Várzea Grande se inicia em 1 de janeiro de 2018, sendo o primeiro
mês de vigência do contrato considerado como período de pré-operação, iniciando a operação
em 01 de fevereiro de 2018.
Como referido anteriormente, tendo por base o período de vida útil dos bens associados ao
contrato (infraestrutura e material rodante), considerou-se que o contrato seria pelo período
de 30 anos, iniciando-se em 1 de janeiro de 2018 e terminando em 31 de dezembro de 2047.

11.2.3 Demanda
Os cenários de demanda considerados para efeito do Plano de Negócios e da Viabilidade
Econômico-Financeira do Projeto, são os cenários apresentados no Capítulo 10 e que se
dividem da seguinte forma:

2

Estudos de Planejam ento da Rede de Transporte Coletivo, Modelo de Integração, Modelo Operacional e Custos para a
Operação do Sistema VLT Cuiabá – Várzea Grande, Oficina Consultores (Novembro de 2013).
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Cenário 1 - considera a implantação do VLT, a integração do sistema de ônibus nos
terminais do VLT, limite mínimo de headway e tarifa integrada;



Cenário 3 - considera a implantação do VLT, a integração do sistema de ônibus nos
terminais do VLT, limite mínimo de headway, utilizando o conceito de tarifa mínima
para sustentação do VLT;



Cenário 4 - considera a implantação do VLT, a integração parcial do sistema de ônibus,
mantendo-se algumas rotas concorrentes ao VLT em trechos curtos ou vias paralelas,
com limite mínimo de headway e tarifa integrada.

O resumo dos principais resultados dos cenários de demanda considerados para efeitos das
análises financeiras são apresentados na Tabela 30.
Tabela 30: Premissas dos Cenários de Demanda
Premissa

Cenário 1

Cenário 3

Cenário 4

2015 (passageiros)

35.870.234

28.392.505

29.430.380

2025 (passageiros)

36.730.151

32.700.968

29.602.419

2035 (passageiros)

36.837.382

36.984.109

29.197.167

2045 (passageiros)

37.071.929

37.420.905

28.780.262

17,62%

25,26%

18,64%

Prem issas Temporais
Dem anda

Perfil Viagens (2015)
VLT
VLT + 1 sistema

66,34%

61,81%

67,53%

VLT + 2 ou mais sistemas

16,04%

12,93%

13,83%

Linha 1

16

16

11

Linha 2

12

12

16

Reserva

3

3

3

Linha 1

1.380.260

1.380.260

1.001.848

Linha 2

923.165

923.165

1.001.848

Estudantes 50% - CBA

0,79%

0,80%

0,80%

Estudantes 100% - CBA

12,22%

12,26%

12,26%

Estudantes 50% - VG&I

4,20%

4,21%

4,21%

Estudantes 100% - VG&I

0,00%

0,00%

0,00%

Gratuidade

10,75%

10,45%

10,45%

Convencional

72,04%

72,28%

72,28%

Frota

Km Rodado

Prem issas Atemporais
Perfil passageiro

Tarifa
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Tarifa de transporte

3,60

3,60

3,60

Tarifa de integração

1,36

1,70

0,69

Fonte: Produto 2

Como resultado do Estudo de Demanda do Produtos 2, foram estimados os passageiros que
utilizarão o VLT de 10 em 10 anos como apresentado na Tabela 30. A projeção dos passageiros,
entre os anos apresentados, foi feita de forma linear, ou seja, considerou-se um crescimento
constante entre os períodos de forma a atingir a demanda esperada para os anos
apresentados. Dessa forma, a demanda entre os anos de 2015, 2025, 2035 e 2045 foi
estimada com base no CAGR (Compound Annual Growth Rate ou Taxa de Crescimento Anual
Composta) entre eles.
Para o caso da frota necessária, além da frota operacional, considerou-se a título de reserva
10% do total de trens necessários à operação.
Na sequência das conclusões do Produto 2, considerou-se como Cenário Base ou Cenário de
Referência do Plano de Negócios e Estudo de Viabilidade o Cenário 1, pelo que os resultados
apresentados nos pontos a seguir se referem ao Cenário 1. Os resultados referentes aos
outros dois cenários, encontram-se apresentados no ponto 1.4 (Análise de Cenários).

11.2.4 Custos e Despesas Operacionais
Os custos e despesas foram estimados pela Oficina Consultores e extraídos do relatório
“Estudos de Planejamento da Rede de Transporte Coletivo, Modelo de Integração, Modelo
Operacional e Custos para a Operação do Sistema VLT Cuiabá – Várzea Grande” de novembro
de 2013.
Os valores no relatório da Oficina foram atualizados pelo histórico dos índices de inflação para
a data base de dezembro de 2015 conforme Tabela 31.
Tabela 31: Atualização dos Custos e Despesas
Índice de
reajuste

Fator de
reajuste

Custos Operacionais
Mão de obra operacional
Mão de obra manutenção
Serviços terceirizados
Custo de Manutenção

IPCA
IPCA
IPCA
INCC

1,24
1,24
1,24
1,23

Despesas Administrativas
Mão de obra administrativa
Custos Administrativos Diversos
Outros custos de natura administrativa

IPCA
IPCA
IPCA

1,24
1,24
1,24

Custo / Despesa

Fonte: Estudos de Planejamento da Rede de Transporte Coletivo, Modelo de
Integração, Modelo Operacional e Custos para a Operação do Sistema VLT
Cuiabá – Várzea Grande (Oficina Consultores); IBGE; FGV; BACEN.
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As tarifas para o cálculo do custo de energia utilizadas foram as vigentes em fevereiro de 2016,
portanto este custo não foi atualizado do valor da Oficina.
Os custos operacionais representam 87% dos custos totais e as despesas administrativas
representam 13%. A Figura 44 ilustra a evolução dos custos e despesas ao longo do período
projetado para o Projeto.
Figura 44: Custos e Despesas Totais do Projeto
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Ano 1

-

Ano 10

50.000

Despesas Administrativas

Fonte: Modelo Financeiro; Elaboração KPMG

11.2.4.1

Custos Operacionais

Os custos operacionais compreendem os custos necessários a realização dos serviços
contratados na quantidade e qualidade exigida, englobando os custos apresentados na tabela
abaixo e detalhados na sequência.
Tabela 32: Custos operacionais
Custos Operacionais
Mão de obra operacional
Mão de obra manutenção
Serviços terceirizados
Custo de Energia
Custo de Manutenção

Índice de
inflação
IPCA
IPCA
IPCA
IPCA
INCC

Representatividade
24,4%
10,3%
29%
16%
23%

Fonte: Elaboração KPMG
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Dependendo de seu comportamento, os custos operacionais acompanham a operação do
Sistema VLT, portanto seu crescimento se dá por dois fatores, mudanças nas premissas
operacionais e inflação. A seguir é possível verificar a evolução dos custos operacionais
durante o período projetado para o Projeto.
Tabela 33: Evolução dos custos operacionais durante o Projeto

350.000

R$ '000

300.000
250.000
200.000
150.000
100.000

Mão de obra operacional

Mão de obra manutenção

Custo de Energia

Custo de Manutenção

Ano 30

Ano 29

Ano 28

Ano 27

Ano 26

Ano 25

Ano 24

Ano 23

Ano 22

Ano 21

Ano 20

Ano 19

Ano 18

Ano 17

Ano 16

Ano 15

Ano 14

Ano 13

Ano 12

Ano 11

Ano 9

Ano 8

Ano 7

Ano 6

Ano 5

Ano 4

Ano 3

Ano 2

Ano 1

-

Ano 10

50.000

Serviços terceirizados

Fonte: Modelo Financeiro; Elaboração KPMG

Mão de Obra Operacional
Os grupos de profissionais considerados no custo com mão de obra operacional estão listados
na Tabela 34. Na sequência é explicado o racional utilizado na mensuração dos valores
considerados na modelagem financeira para cada grupo.
Tabela 34: Mão de obra operacional
Mão de obra operacional
Condutores de Trens
Bilheteiros
Agentes Operacionais de Estação
Outros Cargos Operacionais

Representatividade
26,5%
24,2%
28%
22%

Fonte: Elaboração KPMG

Condutores de trens

Produto 3 - 140

Em seu relatório, a Oficina Consultores explica as premissas utilizadas para mensurar a
quantidade necessária de condutores de trens para a operação do Sistema do VLT.
Basicamente eles consideram a necessidade de condutores em dias úteis, de condutores aos
sábados e de condutores aos domingos, incluem profissionais adicionais para cobertura de
folga e férias. Além dos profissionais, consideram um adicional de 3,8% para capturar as horas
extras.
É importante ressaltar que estes cálculos levam em consideração a frota operacional em
período de pico e em período entre pico, que para o cenário da Oficina eram 36 e 25
respectivamente. Uma vez que o Produto 2 resultou em premissas operacionais diferentes,
para o estudo de viabilidade o Projeto foi considera outra metodologia para estimar a
quantidade de condutores.
A metodologia utilizada pela Oficina resultou em 130 condutores para 40 trens, considerando
os trens reservas, o que é aproximadamente 3,25 condutores por trem. Analisando os
sistemas de ônibus do município de Cuiabá, verificou-se que a quantidade de motoristas por
ônibus é de 2,6. Considerando que a operação de ônibus é diferente do VLT, e que a diferença
entre o cenário da Oficina demonstra que, foi definido que a quantidade ideal de condutores
por trem é maior do que a de motorista por ônibus, porém inferior ao resultado da Oficina.
Neste sentido, adotou-se a premissa de 3 condutores por trem.
Considerando um salário, a preços de 2013, de R$ 3.171 por mês, já com os encargos,
benefícios e INSS, chegou-se ao salário mensal na data base do Estudo de R$ 3.917. O Cenário
Central de demanda indica a necessidade de 31 trens durante os 30 anos de operação,
resultando em uma necessidade de 93 condutores, totalizando R$ 4.371.894 por ano.
Bilheteiros de estação
A Oficina também estimou a quantidade de bilheteiros necessários à operação do Sistema
VLT. A tabela abaixo resume as premissas utilizadas pela Oficina para estimar a quantidade de
bilheteiros necessárias à operação do VLT em 2 turnos.
Tabela 35: Quantidade de bilheteiros
Informação
Bilheteiros
Absenteísmo
Efetivo Operacional
Cobertura de folgas
Cobertura de Férias
Efetivo Total
Horas Extras
Acréscimo de HE
Total efetivo equivalente

2 Turnos
84
3,3%
87
12
9
108
8,0%
50,0%
121

Fonte: Oficina Consultores-2013

Como pode-se observar, será necessário o equivalente a 121 bilheteiros na operação do VLT.
O salário estimado pela Oficina é de R$ 2.219 por mês, a preços de 2013, já incluso os
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encargos, INSS e benefícios. Atualizando para a data base do modelo financeiro (dezembro de
2015), chegou-se ao custo de R$ 3.980.818 por ano.

Agentes de estação
Os agentes de estação têm a função de orientar e ajudar os passageiros, incluído aqueles com
necessidades especiais. Dessa forma, assim como no caso dos bilheteiros, eles foram
estimados com base nos postos de trabalho por estação do VLT, abaixo estão expostos os
parâmetros usados para definir a quantidade de agentes.
Tabela 36: Quantidade de Agentes
Informação
Agentes Operacionais de Estação
Absenteísmo
Efetivo Operacional
Cobertura de folgas
Cobertura de Férias
Efetivo Total
Horas Extras
Acréscimo de HE
Total efetivo equivalente

2 Turnos
90
3,3%
93
15
10
118
0,9%
50,0%
120

Fonte: Oficina Consultores-2013

A tabela acima demonstra que serão necessários 120 agentes de estação. Com um salário
estimado em R$ 2.550 por mês, a preços de 2013, já incluso os encargos, INSS e benefícios.
Atualizando para a data base do modelo financeiro (dezembro de 2015), chegou-se ao custo
de R$ 4.536.761 por ano.
Outros Cargos Operacionais
Além dos funcionários já citados acima, para a plena operação do VLT são necessários outros
profissionais na operação. A Tabela 37 indica quais os outros cargos propostos pela Oficina e
considerados na modelagem financeira do Projeto.
Tabela 37: Quantidade e salário de outros cargos operacionais
Mão de obra manutenção
Diretoria de Manutenção
Diretor
Secretária
Planejamento e Engenharia de Manutenção
Engenheiro Sênior
Engenheiro Pleno
Técnico Sênior
Técnico Pleno
Analista Sistemas
Desenhista Cadista
Controlador de Manutenção

Qtd

Salário
(R$/mês)

Total (R$/mês)

1
1

43.362
3.111

43.362
3.111

1
1
1
1
1
2
2

21.595
8.734
6.517
2.576
4.033
1.828
2.808

21.595
8.734
6.517
2.576
4.033
3.657
5.616
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Mão de obra manutenção

Qtd

Salário
(R$/mês)

Total (R$/mês)

1

16.913

16.913

1
1
2
6
6

21.595
8.734
6.205
1.991
2.060

21.595
8.734
12.411
11.946
12.362

1
1
6
6
8

21.595
8.734
5.618
1.991
2.700

21.595
8.734
33.709
11.946
21.603

1
1

16.913
3.618

16.913
3.618

1
1
2
2
2
6
2
2

21.595
8.734
6.205
5.618
1.479
2.700
5.618
1.479

21.595
8.734
12.411
11.236
2.958
16.202
11.236
2.958

1
1
2
8
8
90

21.595
8.734
6.205
2.700
1.983
307.878

21.595
8.734
12.411
21.603
15.866
468.818

Gerência de Sistemas
Gerente Manutenção
Sistemas Elétricos e Eletromecânicos
Engenheiro Sênior
Engenheiro Pleno
Supervisor de Manutenção
Técnico Mecânico / Elétrico Pleno
Oficial Mecânico / Elétrico
Sistemas Eletrônicos
Engenheiro Sênior
Engenheiro Pleno
Técnico Eletrônico Sênior
Técnico Eletrônico Pleno
Oficial Eletro ‐eletrônico
Gerenciamento de Material Rodante e Via Permanente
Gerente Manutenção
Secretária
Material Rodante
Engenheiro Sênior
Engenheiro Pleno
Supervisor de Manutenção
Técnico Mecânico Sênior
Técnico Mecânico Pleno
Oficial Mecânico
Técnico Elétrico Sênior
Técnico Elétrico Pleno
Via Permanente, Edificações e Obras Civis
Engenheiro Sênior
Engenheiro Pleno
Supervisor de Manutenção
Oficial Via Permanente
Ajudante
Total (R$/m ês)
Fonte: Oficina Consultores-2013
* Salários na data base da Oficina, incluí benefícios, encargos e INSS.

Como pode-se observar, serão gastos mensalmente R$ 241.913, a preços de 2013, já incluso
os benefícios, INSS e encargos. Atualizando para a data base do modelo financeiro (dezembro
de 2015), chegou-se ao custo de R$ 3.586.328 por ano.
Mão de Obra Manutenção
Foi dimensionado um quadro de profissionais compatível com empresas operadoras de
sistemas ferroviários para a manutenção.
Tabela 38: Quadro de profissionais de manutenção
Mão de obra manutenção
Diretoria de Manutenção
Diretor
Secretária
Planejamento e Engenharia de Manutenção
Engenheiro Sênior

Qtd

Salário
(R$/mês)

Total (R$/mês)

1
1

43.362
3.111

43.362
3.111

1

21.595

21.595
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Mão de obra manutenção

Qtd

Salário
(R$/mês)

Total (R$/mês)

1
1
1
1
2
2

8.734
6.517
2.576
4.033
1.828
2.808

8.734
6.517
2.576
4.033
3.657
5.616

1

16.913

16.913

1
1
2
6
6

21.595
8.734
6.205
1.991
2.060

21.595
8.734
12.411
11.946
12.362

1
1
6
6
8

21.595
8.734
5.618
1.991
2.700

21.595
8.734
33.709
11.946
21.603

1
1

16.913
3.618

16.913
3.618

1
1
2
2
2
6
2
2

21.595
8.734
6.205
5.618
1.479
2.700
5.618
1.479

21.595
8.734
12.411
11.236
2.958
16.202
11.236
2.958

1
1
2
8
8
90

21.595
8.734
6.205
2.700
1.983
307.878

21.595
8.734
12.411
21.603
15.866
468.818

Engenheiro Pleno
Técnico Sênior
Técnico Pleno
Analista Sistemas
Desenhista Cadista
Controlador de Manutenção
Gerência de Sistemas
Gerente Manutenção
Sistemas Elétricos e Eletromecânicos
Engenheiro Sênior
Engenheiro Pleno
Supervisor de Manutenção
Técnico Mecânico / Elétrico Pleno
Oficial Mecânico / Elétrico
Sistemas Eletrônicos
Engenheiro Sênior
Engenheiro Pleno
Técnico Eletrônico Sênior
Técnico Eletrônico Pleno
Oficial Eletro ‐eletrônico
Gerência Material Rodante e Via Permanente
Gerente Manutenção
Secretária
Material Rodante
Engenheiro Sênior
Engenheiro Pleno
Supervisor de Manutenção
Técnico Mecânico Sênior
Técnico Mecânico Pleno
Oficial Mecânico
Técnico Elétrico Sênior
Técnico Elétrico Pleno
Via Permanente, Edificações e Obras Civis
Engenheiro Sênior
Engenheiro Pleno
Supervisor de Manutenção
Oficial Via Permanente
Ajudante
Total (R$/m ês)
Fonte: Oficina Consultores-2013
* Salários na data base da Oficina, incluí benefícios, encargos e INSS.

O gasto mensal com pessoal de manutenção é de R$ 468.818, a preços de 2013, já incluso
os benefícios e encargos. Atualizando para a data base do modelo financeiro (dezembro de
2015), chegou-se ao valor de R$ 579.180 por mês, totalizando R$ 6.950.159 por ano.
Serviços terceirizados
Os serviços terceirizados compreendem as atividades executadas por outra empresa,
liberando recursos da empresa para a atividade fim. Para o caso do Projeto, os serviços
terceirizados correspondem à segurança e limpeza.
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Segurança
Com base na quantidade de estações e outros edifícios necessários à operação do VLT, a
Oficina Consultores estimou a necessidade de postos de segurança por tipo de posto.
Considerados os dias por ano e o custo para cada tipo de posto, chegou-se ao custo anual
com segurança exposto na Tabela 39.
Tabela 39: Custos com Segurança
Tipo de posto

44h semanais ‐ diurnos
12h diárias ‐ diurno ‐ 2ª a 6ª feira
12h diárias ‐ diurno ‐ 2ª a domingo
12h diárias ‐ noturno ‐ 2ª a domingo
12h diárias ‐ diurno ‐ 2ª a dom -  c/ bicicleta
Total

5

Dias por
ano
261

Custo por posto
(R$ / Posto / Dia)
126

Quantidade

Total anual
(R$)
164.430

-

261

166

-

117

365

166

7.089.030

60

365

186

4.073.400

-

365

167

11.326.860

Fonte: Oficina Consultores-2013

Com as premissas expostas, estimou-se o custo de segurança em R$ 11.326.860 por ano, a
preços de 2013. Atualizando para dezembro de 2015, o custo anual com segurança é de R$
13.993.255.
Limpeza
Para estimar o custo com a terceirização da limpeza, considerou-se a limpeza dos edifícios,
dos trens, o consumo de água e o consumo de insumos.
A limpeza dos edifícios foi calculada estimando a quantidade de postos de trabalho divididos
em 3 turnos e separados entre encarregados e serventes, chegou-se ao número de 127
profissionais. Considerou-se ainda um adicional de custo de equipamentos de 10% para
limpeza convencional e 30% para limpeza profunda e um BDI de 39,25%. Dessa forma, o valor
anual com profissionais de limpeza para edificações foi estimado em R$ 3.459.887.
Já para a limpeza dos trens, considerou-se 16 profissionais para limpeza leve e 12 para
lavagem dos trens no pátio. Levando-se em conta que o custo médio por profissional da
limpeza de edifícios é de R$ 2.270 por mês, o custo anual com profissionais para limpeza dos
trens é de R$ 762.810.
Para o custo de consumo de água, foram estimados o consumo de água para limpeza das
edificações em 40 m³ por estação/mês, já para o consumo de água de limpeza dos trens 8 m³
por limpeza profunda, sendo realizadas 4 limpezas profunda por mês, portanto 32 m³ por
trem/mês. O custo do m³ de água considerado é de R$ 9,47.
Além do consumo de água, também foi considerado no custo de limpeza o consumo de outros
insumos estimados em R$ 320,00 trem/mês.
Considerando que o Sistema do VLT possui 36 estações e que a Oficina considerou o uso de
40 trens em seu estudo, o custo anual com limpeza é de R$ 4.685.397.

Produto 3 - 145

No entanto, o Produto 2 estima que serão necessários 31 trens (cenário central) para a
operação do VLT. Dessa forma, o custo de limpeza foi recalculado alterando a quantidade de
trens, totalizando R$ 4.456.295 por ano com serviços de limpeza.
Importante ressaltar que dependendo do cenário, as premissas operacionais variam com o
tempo, portanto o custo de limpeza pode sofrer alteração caso a frota de trens varie no tempo.
Tabela 40: Tabela resumo das premissas de limpeza
Limpeza
Pessoal limpeza de estações e edifícios
Pessoa limpeza dos trens
Custo da água (R$/m³)
Insumos

Valor Oficina
(R$)

Valor Atualizado
(R$)

3.459.887
19.070
9,47
320

4.274.360
23.559
11,70
395

Fonte: Oficina Consultores; Modelo Financeiro; Elaboração KPMG

Custo de Manutenção
O custo de manutenção engloba o consumo de materiais utilizados na manutenção preventiva
e corretiva do Sistema do VLT. Foram estimados os custos para manutenção do material
rodante, sistemas fixos (sinalização, energia e auxiliares), via permanente e rede aérea, obras
civis e acabamento e sistema de gestão.
Tabela 41: Custos de manutenção
Custo de Manutenção
Material Rodante
Sistemas Fixos – Sinalização, Energia e Auxiliares
Via Permanente e Rede Aérea
Obras Civis e Acabamento
Sistemas de Gestão

Representatividade
46%
14%
9%
23%
7%

Fonte: Elaboração KPMG

A figura a seguir ilustra a evolução dos custos de manutenção ao longo do período projetado.
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Figura 45: Evolução do custo de manutenção
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Fonte: Modelo financeiro; Elaboração KPMG

Material Rodante
O custo de manutenção para o material rodante é proporcional a quantidade de quilômetros
percorridos. O custo estimado para este item é de R$ 2,41/km, a preços de 2013. Este valor
a preços da data base do Estudo corresponde a R$ 2,98/km, pelo que considerando que no
conjunto das duas linhas o Sistema VLT rodará 2.303.425 km por ano, o custo anual com
manutenção do material rodante é de R$ 8.031.762.
Sistemas Fixos (sinalização, energia e auxiliares)
Neste caso o custo foi calculado considerando o percentual de 0,85% por ano do valor dos
investimentos conforme tabela abaixo.
Tabela 42: Investimentos em sistemas fixos
Investimento

Unidade de medida

Valor

Sinalização e Telecomunicações

R$/km

3.100.000

Sistema de Energia

R$/km

4.500.000

Sistemas Eletromecânicos e Auxiliares

R$/km

1.600.000

Fonte: Oficina Consultores-2013

Portanto, considerando que a malha ferroviária do VLT é de 22,2 km, o custo anual com
consumo de matérias de manutenção dos sistemas fixos é de R$ 1.736.040, a preços de
2013. Atualizando o valor a data base do Estudo, R$ 2.143.210 são gastos com esta rubrica
por ano.
Via permanente e rede aérea
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Assim como o custeio de manutenção dos sistemas fixos, neste caso foi considerado um
percentual do investimento. Porém, foi segregado em dois grupos, cada qual com um
percentual diferente, como pode ser observado na tabela abaixo.
Tabela 43: Investimentos em via permanente e rede aérea
Unidade de medida

Valor

% aplicado

Via Permanente e Catenárias

Investimento

R$/km

5.300.000

0,85%

Equipamentos e ferramental

R$

20.900.000

0,51%

Fonte: Oficina Consultores -2013

Dessa forma, o valor anual do custo de consumo de materiais de manutenção da via
permanente e rede aérea é de R$ 1.106.780, a preços de 2013. Atualizando o valor a data base
do Estudo, R$ 1.366.265 são gastos na manutenção da via permanente e rede aérea.
Obras civis e acabamento
Segue a mesma lógica dos dois itens anteriores, foi calculado considerando um percentual do
investimento estimado, sendo definido o percentual de 1,6% do valor do investimento ao ano.
Tabela 44: Investimentos em obras civis e acabamento
Investimento

Unidade de medida

Valor

Infraestrutura da via

R$/km

3.400.000

Pátios e edifícios administrativos

R$

41.000.000

Estações de grande porte/terminais

R$/estação

5.000.000

Estações de pequeno porte

R$/estação

800.000

Fonte: Oficina Consultores-2013

Assim, o custo anual de consumo de materiais de manutenção de obras civis e acabamento
R$ 2.727.680, a preços de 2013. Atualizando o valor a data base do Estudo, R$ 3.367.429 são
gastos na manutenção com obra civil e acabamentos.
Sistema de gestão
Para o cálculo do custo de manutenção de equipamentos e softwares do sistema de gestão
da SPE, o racional utilizado foi de que a cada 5 anos eles são substituídos, portanto o custo
anual é 20% do valor do investimento. A Tabela 45 demonstra quais os investimentos
estimados para o sistema de gestão da SPE.
Tabela 45: Investimentos em sistema de gestão
Unidade de medida

Valor

Sistema de Controle de Materiais

Investimento

R$

300.000

Sistema de Controle de Manutenção

R$

1.000.000

Sistema de Gestão Administrativa

R$

822.000

Sistemas em geral de escritórios

R$

650.000

Infraestrutura de TI

R$

1.540.000

Fonte: Oficina Consultores-2013
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Os valores expostos na tabela acima resultam em um custo anual de manutenção do sistema
de gestão de R$ 862.400. Atualizando o valor a data base do Estudo, são gastos anualmente
R$ 1.064.667 com a manutenção dos sistemas de gestão.
Consumo de Energia
Para estimar os custos com energia elétrica, foram utilizadas algumas premissas operacionais
extraídas do relatório da Oficina, porém as tarifas consideradas foram as vigentes em fevereiro
de 2016, de acordo com a informação disponibilizada no site oficial da Energisa, companhia de
energia elétrica de Mato Grosso que atende aos municípios de Cuiabá e Várzea Grande.
Premissas Operacionais
As premissas operacionais extraídas do relatório da Oficina estão expostas na Tabela 46 .
Tabela 46: Premissas operacionais de energia
Unidade de
medida

Valor

Dem anda
Linha 1
Linha2
Instalações e Infraestrutura

MW
MW
MW

3,67
2,4
1,33

Consumo
Linha 1
Linha 2
Instalações e Infraestrutura

KWh/km
KWh/km
KW

7,63
8,75
7.660.000

Item

Fonte: Oficina Consultores-2013

O consumo de energia das linhas do VLT são medidos em KWh/km rodado, neste caso
aplicamos as premissas de operação do Cenários Central do Estudo de Demanda do Produto
2 de 1.380.260 km e 923.165 km para as linhas 1 e 2 respectivamente. Dependendo do cenário
de demanda, a quilometragem rodada pelo VLT pode variar ao longo do período do Contrato,
alterando o consumo e consequentemente o custo de energia. No caso do Cenário Central,
não há qualquer alteração de quilometragem rodada durante os 30 anos de concessão.
Também considerou-se a premissas operacionais de operação em horário de ponta e de
operação em meses de bandeira verde, amarela e vermelha. Para a primeira, verificou-se que
15,85% dos quilômetros rodados no ano ocorrem em horário de pico, que para a região de
atuação da Energisa é das 17h30 às 20h29 em dias úteis. Considerou-se ainda, que a operação
ocorre em 1 mês por ano em bandeira amarela e 11 meses em bandeira vermelha. Não
considerou-se operação em bandeira verde, pois segundo o histórico das bandeiras divulgado
no site da Aneel – Agencia Nacional de Energia Elétrica, entre janeiro de 2014 e fevereiro de
2016, para a região Centro-Oeste, a última vez que houve bandeira amarela foi em janeiro de
2014, sendo que no período disponibilizado não houve bandeira verde.
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Tarifa
A tarifa de energia utilizada foi a disponibilizada para um consumidor tipo A4 (13,8kV) no site
da Energisa.
Tabela 47: Tarifa de Energia
Demanda (R$/kW)
Ponta
Fora de Ponta
28,5
10,08

Ultrapassagem (R$/kW)
Ponta
Fora de Ponta
57
20,16

Consumo R$/kWh
Ponta
Fora de Ponta
0,25113
0,15937

Fonte: Energisa

Além das tarifas apresentadas na Tabela 47, foram aplicadas as tarifas de bandeira de acordo
com o publicado no site da Aneel conforme a seguir:
i.

Bandeira verde: A tarifa não sofre acréscimo;

ii.

Bandeira amarela: Acréscimo de R$ 0,025 por kWh consumido;

iii.

Bandeira vermelha: Acréscimo de R$ 0,045 por kWh consumido.

Custo de Energia
Considerando as premissas acima, e ainda uma margem de ultrapassagem da demanda
contratada de 10%, conforme também utilizado pela Oficina, chegou-se em um custo anual
sem considerar os impostos de R$ 7.093.540.
É permito o repasse dos impostos de PIS/Cofins e ICMS na conta de energia. Desta forma,
foram calculados os impostos “por dentro” utilizando as alíquotas de 1%, 4,61% e 27% para
PIS, COFINS e ICMS respectivamente. As alíquotas de PIS e COFINS consideradas foram as
médias das alíquotas efetivas entre março de 2015 e fevereiro de 2016, divulgadas no site da
Energisa.
O consumo de energia somado aos impostos, totalizam R$ 10.132.148 por ano de gastos com
energia elétrica.
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Figura 46: Evolução dos custos de energia
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Fonte: Modelo Financeiro, Elaboração KPMG

11.2.4.2

Despesas Administrativas

As despesas administrativas contemplam as despesas que a SPE irá incorrer com mão de
obra e na manutenção de escritório, considerando materiais diversos, assessoria jurídica, etc.
A Tabela 48 demonstra a composição das despesas administrativas e a participação de cada
item.
Tabela 48: Composição da Despesa Administrativa
Despesas Administrativas
Mão de obra administrativa
Custos Administrativos Diversos
Outros custos de natureza administrativa
Custos com Faturamento

Índice de
inflação
IPCA
IPCA
IPCA
n/a

Representatividade
42,1%
28,1%
19%
9,5%

Fonte: Elaboração KPMG

A figura a seguir ilustra a evolução dos custos de manutenção ao longo do período projetado.
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Figura 47: Evolução das Despesas Administrativas
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Fonte: Modelo financeiro; Elaboração KPMG

Mão de obra Administrativa
A proposta da Oficina para a mão de obra administrativa considerou uma estrutura equivalente
à de operadoras ferroviárias. A tabela abaixo inclui os profissionais que farão parte do núcleo
administrativo da empresa, bem como aqueles de suporte.
Tabela 49: Quadro de profissionais administrativos
Mão de obra administrativa
Presidência
Presidente
Secretária
Motorista
Assessoria Jurídica
Advogado Sênior
Advogado Trainee
Assessoria Qualidade
Engenheiro Qualidade Sênior
Analista Qualidade
Assistente Técnico
Assessoria Adm. Contrato
Gerente Administração Contrato
Engenheiro Assistente
Assessoria Comunicação
Assistente Comunicação
Assistente Social
Assessoria Comercial & Marketing
Assistente Comercial
Diretoria Administrativa

Qtd

Salário
(R$/mês)

Total
(R$/mês)

1
1
1

32.097
6.812
2.571

32.097
6.812
2.571

1
1

8.081
2.849

8.081
2.849

1
1
1

13.687
4.854
2.647

13.687
4.854
2.647

1
1

9.165
6.544

9.165
6.544

1
1

1.833
4.222

1.833

1

1.833

1.833
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Mão de obra administrativa
Diretor
Secretária
Gerência Financeira
Gerente Financeiro
Secretária
Gestão CCP
Gerente Gestão CCP
Assistente Administrativo (NS)
Contas a Pagar, Receber e Tesouraria
Coordenador Contas a Pagar e Receber
Tesoureiro
Auxiliar Técnico Contabilidade
Contabilidade / Setor Fiscal
Contador Sênior
Analista Contábil
Encarregado Patrimônio (NS)
Assistente Técnico
Operações Financeiras - Planejamento
Coordenador Planejamento Sênior
Analista Financeiro
Assessoria de TI Corporativa
Analista Sistemas
Assistente Técnico
Gerência Recursos Humanos
Gerente RH
Gestão Pessoal
Coordenador Pessoal
Analista Pessoal
Assistente Administrativo
Treinamento
Coordenador de T&D
Segurança e Medicina do Trabalho
Médico Trabalho
Enfermeiro
Assistente Social
Engenheiro Segurança
Técnico Segurança
Gerência de Suprimentos
Gerente Suprimentos
Gestão e Controle de Estoques
Engenheiro Pleno
Assistente Técnico
Chefe Almoxarifado
Almoxarife
Auxiliar Almoxarife
Compras e Contratação
Engenheiro de Compras
Comprador
Assistente Administrativo
Gerência de Serviços Gerais
Gerente
Serviços Gerais
Coordenador
Auxiliar Administrativo/ Recepcionista
Copeiro
Arquivo / Documentação Técnica / Biblioteca
Arquivista (NS)

Qtd

Salário
(R$/mês)

Total
(R$/mês)

1
1

10.675
3.111

10.675
3.111

1
1

5.083
3.618

5.083
3.618

1
1

7.440
1.812

7.440
1.812

1
1
1

8.039
2.981
1.899

8.039
2.981
1.899

1
1
1
2

6.079
2.895
4.734
2.210

6.079

1
1

5.083
2.029

5.083
2.029

1
2

4.033
3.934

4.033
7.867

1

6.429

6.429

1
8
10

4.795
2.704
1.812

4.795
21.629
18.122

1

6.692

6.692

1
3
1
1
1

4.264
2.306
4.222
5.607
4.237

4.264
6.919
4.222
5.607
4.237

1

5.711

5.711

1
1
1
2
2

7.384
2.849
4.528
1.781
1.821

7.384
2.849
4.528
3.561
3.642

1
1
1

7.384
4.461
1.812

7.384
4.461
1.812

1

4.881

4.881

1
1
1

2.910
1.696
1.722

2.910
1.696
1.722

1

1.815

1.815

4.419
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Mão de obra administrativa

Qtd

Salário
(R$/mês)

Total
(R$/mês)

Total (R$/m ês)

76

266.671

304.413

Fonte: Oficina Consultores
* Salários na data base da Oficina, incluí benefícios, encargos e INSS.

O valor da mão de obra administrativa mensal foi estimado em R$ 270.403, na data base do
estudo da Oficina. Atualizando este valor à data base do Estudo, chegou-se ao valor anual de
R$ 4.164.450, sem considerar o INSS.
Custos administrativos diversos
Os custos administrativos diversos consistem em insumos, materiais e serviços diversos. Foi
adotado a proposta da Oficina, que considera que os custos administrativos diversos
correspondem à 40% do total das despesas administrativas, incluído a mão de obra
administrativa. Uma vez que o custo com mão de obra administrativa é R$ 4.164.450, o custo
administrativo diverso anual é de R$ 2.776.300, divididos conforme tabela abaixo.
Tabela 50: Composição dos custos administrativos diversos
Custo diverso

Unidade de medida

Valor

Custo com serviços de terceiros

%

15%

Custo com manutenção geral de escritórios

%

8%

Custos com materiais e insumos

%

11%

Custos gerais não enquadráveis nos itens anteriores

%

6%

Total

40%

Fonte: Oficina Consultores-2013

Outros custos de natureza administrativa
Além dos custos administrativos descritos anteriormente, há também outros custos de
natureza administrativa que foram considerados para o Projeto. As premissas destes custos
também foram extraídas do relatório da Oficina e estão expostas na Tabela 51.
Tabela 51: Custos de natureza administrativa
Custo de natureza administrativa
Seguros e Garantias
Veículos de suporte alugados incluindo combustível
Mitigação ambiental
Consultoria

Unidade de medida

Valor

%receita op

1,00%

R$

636.814

%receita op

0,10%

R$

400.000

Fonte: Oficina Consultores

Os custos de seguros e garantias e de mitigação ambiental são calculados como uma
porcentagem da receita operacional. Já os custos com veículos de suporte e consultoria foram
estimados em R$ 636.814 e R$ 400.000 respectivamente, a preços de 2013. Atualizando
estes dois últimos para a data base do Estudo, temos R$ 786.723 e R$ 494.162.
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Custos com Faturamento
A empresa terá ainda um custo relacionado com o sistema de arrecadação e sistema de
bilhetagem. A Oficina Consultores no relatório de 2013, indica que este custo representa 2,0%
sobre o faturamento. Este percentual é calculado “por dentro”.
Resumo dos Custos e Despesas
Conforme mencionado, os custos e despesas do Projeto foram baseados no Estudo da Oficina
Consultores, e foram atualizados para a data base de dezembro de 2015. A Figura 48 apresenta
os custos operacionais abertos e as o total de despesas administrativas durante a Concessão.
Figura 48: Principais Custos e Despesas Administrativas
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Fonte: Modelo financeiro; Elaboração KPMG

Na Tabela 52 pode-se observar a representatividade de cada uma das linhas de custo abertas
anteriormente. Os valores foram trazidos a Valor Presente Líquido pela taxa SELIC de
dezembro de 2015.
Tabela 52: Resumo dos Custos e Despesas
Resumo dos Custos e Despesas @14,15

VPL (R$ '000)

% do Custo Total

Custos Operacionais

748.943

85,8%

Mão de obra operacional

182.545

20,9%

Mão de obra manutenção

77.005

8,8%

Serviços terceirizados

215.902

24,7%

Custo de Energia

112.260

12,9%

Custo de Manutenção

161.232

18,5%
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Despesas Administrativas

123.696

14,2%

Mão de obra administrativa

52.055

6,0%

Custos Administrativos Diversos

34.703

4,0%

Outros custos de natura administrativa
Custos com Faturamento

25.191
11.746

2,9%
1,3%

Total Custos e Despesas

872.640

100,0%

Fonte: Modelo financeiro; Elaboração KPMG

11.2.5 Investimentos (CAPEX)
O presente estudo parte do pressuposto que o investimento em infraestrutura e material
rodante será realizado pelo Governo do Estado. Entretanto, há a necessidade de alguns
investimentos por parte dos operadores. O relatório da Oficina apontou os investimentos da
futura concessionária, e estão elencados na tabela abaixo.
O futuro operador do Sistema VLT não necessitará realizar investimentos em infraestrutura e
material rodante, que estão sendo realizados pelo Estado de Mato Grosso. No entanto, serão
necessários alguns investimentos complementares.
Tabela 53: Valores dos Investimentos apresentados pela Oficina
Valor Oficina
(R$)

Investimento
Aquisição de equipamentos e ferramental
Serviços de Due diligence
Custos com pessoal antes da operação efetiva
Total

20.915.590
900.000
1.046.000
22.861.590

Fonte: Oficina Consultores

O valor total do investimento atualizado para dezembro de 2015 é R$ 28.223.121
Na modelagem financeira os investimentos foram depreciados durante o período de operação
do Sistema do VLT pela Concessionária.

11.2.6 Remuneração da Empresa – Receitas de Mercado
Pela prestação dos serviços de operação e manutenção do Sistema do VLT, a Concessionária
será remunerada pela tarifa cobrada dos usuários, pelas receitas de exploração de serviços
acessórios, desde que autorizados pelo Poder Concedente.
A Figura 49 ilustra a fórmula da receita total da futura operação, sendo a que contraprestação
só existirá caso o Projeto não seja autossuficiente.
Figura 49: Fórmula da Receita da Concessionária
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Fonte: Elaboração KPMG

Os itens que compõe a receita da Concessionária serão expostos na sequência, inclusive a
análise de qual Modelo de Negócios a Modelagem Financeira irá indicar para o Projeto.
11.2.6.1

Receita Tarifária

A Receita Tarifária é aquela proveniente do pagamento de tarifa de transporte público coletivo
dos usuários. O cálculo da receita tarifária segue o exposto na equação a seguir.
Figura 50: Fórmula da Receita Tarifária do Projeto
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Fonte: Elaboração KPMG

Onde:
Passageiro
Equivalente do
VLT

Vale ressaltar que, conforme estudo de demanda, o passageiro equivalente não considera as
gratuidades e faz ponderação do passageiro com algum tipo de benefício, como por exemplo,
os estudantes que pagam metade da tarifa de transporte. Dessa forma, os passageiros que
pagam metade da tarifa são computados como meio passageiros.
Portanto, o passageiro equivalente do VLT é o usuário, pagante, que utiliza somente o modal
do VLT como transporte público. Este valor no ano base de projeção representa cerca de
17,62%.
Observa-se que ao longo dos anos o perfil dos usuários do sistema integrado VLT-ônibus sofre
alterações. Estas alterações ocorrem em função da evolução demográfica e social, e do
potencial de criação de empregos na área no entorno do VLT, ao longo do período de projeção
da demanda.
Tarifa de
Transporte

A tarifa de transporte é a praticada pelo sistema de transporte metropolitano, sendo a mesma
tarifa cobrada dos usuários. Tendo por base a premissa de sistema integrado de transporte
coletivo VLT-ônibus, com a existência de uma tarifa única para todo o sistema, tal como
acontece atualmente, a tarifa considerada na modelagem financeira foi de R$ 3,60 para o ano
de 2016, em vigor desde 01/03/2016.
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Passageiro
Equivalente
Integração

Tal como explicado no caso do passageiro equivalente do VLT, no caso do passageiro
equivalente integração não são considerados as gratuidades, sendo feita a ponderação das
isenções parciais. Neste caso, são aqui representados os passageiros que além do VLT
utilizam outros modais de transporte público, como ônibus e micronibus. O Cenário Base
pressupõe que o passageiro de integração paga uma tarifa única e fara integração com outros
modais gratuitamente. Dessa forma, a receita gerada por estes usuários é compartilhada entre
todo o sistema de transporte público de Cuiabá e Várzea Grande.
Tarifa de
Integração

Esta tarifa é aplicada aos passageiros que integram antes ou depois de utilizarem o VLT. Ela é
calcula dependendo do cenário de demanda, de forma que, os outros modais consigam
compartilhar o máximo de sua tarifa com o VLT sem “quebrar” os operadores dos outros
modais. Para o Cenário Central, a tarifa de integração é de R$ 1,32, na data base Estudo.
Desta forma, as receitas estimadas de tarifa cobradas dos usuários do sistema de transporte
público metropolitano de Cuiabá e Várzea Grande estão ilustradas na figura abaixo.
Figura 51: Evolução da Receita Tarifária
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Fonte: Modelo financeiro; Elaboração KPMG

Considerando o potencial de receita do primeiro ano de operação, a receita tarifária é de
aproximadamente R$ 51.122.155 a preços de dezembro de 2015. Como pode ser observado
na Figura 51, as receitas de integração representam a maior parte da receita tarifária, sendo
aproximadamente 64% das receitas provenientes dos usuários que fazem integração, sendo
apenas 36% dos usuários que utilizam somente o VLT.
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11.2.6.2 Receitas Acessórias
As receitas acessórias são provenientes de atividades que não sejam objeto da Concessão, e
somente poderão ser exploradas se autorizadas pelo Poder Concedente. Para o Projeto,
considerou-se que o Poder Concedente irá permitir a exploração de atividades acessórias a
fim de melhorar o equilíbrio financeiro do Projeto.
Figura 52: Fórmula das Receitas Acessórias
Receitas
Acessórias

=

Receita tarifária

x

3%

Fonte: Elaboração KPMG

Como é possível ver na Figura 52, e tendo por base as análises desenvolvidas no Produto 2,
considerou-se para efeitos da modelagem financeira que a receita acessória é
aproximadamente 3% da receita tarifária.
Considerando o valor de R$ 51.122.155 no primeiro ano de operação a preços de 2015, a
receita acessória, para este mesmo ano, é R$ 1.533.665.
São exemplos de possíveis receitas acessórias para o Projeto:
 Locação de espaço para propaganda nas estações e nos trens do VLT;
 Exploração comercial do uso de fibras óticas instaladas no trecho do VLT; e
 Postos de serviços e bicicletário.

11.2.7 Análise da viabilidade do Projeto
Tendo por base a Tabela 54, conclui-se que a operação do VLT não é autossuficiente, isto é, as
receitas de mercado (receitas tarifárias e receitas acessórias) não serão suficientes para fazer
face aos custos de operação e manutenção e à remuneração/rentabilidade mínima exigida pelo
Privado, fazendo-se necessário o pagamento de contraprestação pecuniária do Estado para
viabilizar o Projeto.
Tabela 54: Resumo das receitas de mercado
Resultados @14,15%

Cenário 1

Receita tarifária

575.565.187

Receitas acessórias

17.266.956

Total Receitas de mercado

592.832.143

Deduções (ISS/ tx AGER)

(41.498.250)

Custos e Despesas

(872.639.666)

Déficit/Superávit

(321.305.773)
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Fonte: Modelo Financeiro; Elaboração KPMG

Como a operação do VLT não é autossuficiente, havendo a necessidade de pagamento de
contraprestação pecuniária do Estado para viabilizar o Projeto, conclui-se que o modelo de
negócio que permite viabilizar o Projeto é de uma PPP, na modalidade patrocinada. Este
modelo de negócios foi explanado no Capítulo 5.

11.2.8 Contraprestação Adicional à Tarifa (CAT)
Dessa forma, adicionalmente as receitas citadas acima, a Concessionária fará jus, pelos
serviços prestados, a uma Contraprestação Adicional à Tarifa (CAT) a ser paga pelo Poder
Concedente, a fim de viabilizar a operação do VLT.
Tal como referido no ponto 11.1 deste capítulo, a metodologia de avaliação considerada para
efeitos da análise da rentabilidade e viabilidade do Projeto foi a margem operacional do Projeto,
pelo que a Contraprestação foi modelada de modo a garantir uma margem operacional mínima.
A metodologia utilizada no Projeto visa garantir ao operador a capacidade de fazer face aos
seus custos de operação e manutenção e garantir uma rentabilidade mínima.
Para o caso específico do Projeto, a Oficina Consultores no relatório de 2013, indicava uma
margem operacional de 5,5% para o futuro operador. Porém, considerando que o cenário
macroeconômico à época do trabalho da Oficina até o presente trabalho, mudou e com ele as
expectativas dos operadores, foi considerado para este projeto uma margem operacional de
7,0% para viabilizar a operação do Sistema do VLT e de modo a garantir a atratividade do
Projeto para o Setor Privado.
O modelo financeiro calcula a contraprestação anual para o período de 5 anos, de forma que a
margem operacional mínima média seja 7% neste período. Portanto, teremos uma
contraprestação que varia de cinco em cinco anos. Os resultados obtidos para a
contraprestação em cada um dos períodos estão expostos na tabela a seguir, em valores de
dezembro de 2015.
Tabela 55: Resumo da Contraprestação
Resultados

Cenário 1

Subsídio
VPL da Contraprestação

407.144.210

Passageiros em 2015

35.870.234

Contraprestação anual
CAT 2016 - 2019

37.570.000

CAT 2020 - 2024

37.078.000

CAT 2025 - 2029

36.560.000

CAT 2030 - 2034

36.395.000

CAT 2035 - 2039

36.015.000

CAT 2040 - 2044

35.770.000
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Resultados

Cenário 1

CAT 2045 - 2047

35.509.000

Fonte: Elaboração KPMG

Como pode-se observar, a CAT diminui conforme o tempo por causa do aumento da demanda.
A evolução da CAT ao longo do Projeto está ilustrada na figura abaixo.
Figura 53: Evolução da Contraprestação Adicional à Tarifa
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Fonte: Modelo financeiro; Elaboração KPMG

A CAT efetivamente paga mensalmente será apurada conforme equação abaixo.

𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 = 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 × �0,9 + �0,1 ×

𝑁𝑁𝑁𝑁
10

��

Onde:
CATm = Contraprestação Adicional à Tarifa mensal efetivamente paga;
CATr = Contraprestação Adicional à Tarifa de referência, definida no Contrato de Concessão;
ND = Nota de Desempenho. Será um número entre 0 e 10.
A equação acima demonstra o impacto dos indicadores de desempenho no valor efetivamente
pago de Contraprestação.
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11.2.9 Resumo das receitas totais do Projeto
A análise financeira indicou que o Modelo de Negócios a ser adotado para o Projeto é uma
PPP Patrocinada. Neste sentido, o quadro abaixo mostra um resumo dos resultados das
receitas a valores de dezembro de 2015 e faz uma análise do volume de receita perdido nas
gratuidades e isenções parciais da tarifa de transporte público praticadas atualmente nos
municípios de Cuiabá e Várzea Grande.

Tabela 56: Quadro resumo das Receitas
Receitas @14,15%
Receita Tarifária
Contraprestação
Acessória
Gratuidades
Estudantes CBA
Estudantes VG
Gratuidade

Valor (R$)

Representatividade

575.565.187
407.144.210
17.266.956

58%
41%
2%

46.444
14.976
76.714

34%
11%
56%

Fonte: Modelo financeiro; Elaboração KPMG

11.2.10 Taxa da AGER
No Capítulo 4 é identificado um repasse do faturamento bruto dos operadores à AGER de
2,0%, a qual o futuro operador do Sistema do VLT também deverá contribuir. Portanto, na
modelagem financeira foi considera uma taxa de 2,0% sobre as receitas tarifárias e acessórias
para o repasse à AGER. Importante destacar que não foi considerada a incidência da taxa da
AGER sobre a Contraprestação.

11.2.11 Tributos
Na avaliação econômico-financeira do Projeto foram considerados tributos sobre o lucro e
tributos sobre a receita. O regime tributário adotado para fins de apuração do Imposto de
Renda (IR), Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), Programa de Integração Social
(PIS) e Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS) foi o Lucro Real.
11.2.11.1

Tributos Sobre o Lucro – IR e CSLL

O lucro tributável antes dos impostos (EBT), ou seja, a base tributável do IR e da CSLL, é
obtida a partir das receitas estimadas da SPE e da exclusão das despesas dedutíveis de
impostos, inclusive receitas e despesas financeiras. As alíquotas de IR, do adicional do IR
(calculado com base no montante anual que exceder a R$ 240.000,00) e da CSLL, utilizadas
na avaliação econômico-financeira são de 15%, 10%, e 9%, respectivamente. No caso da
ocorrência de prejuízo líquido, considerou-se aproveitamento de prejuízos fiscais para
abatimento de IR e CSLL, limitados a 30% do EBT.
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A Figura 54 a seguir ilustra o lucro antes dos impostos e pagamento de juros e o montante
estimado a ser pago com IR e CSLL pela Concessionária.
Figura 54: EBIT, IR e CSLL
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Fonte: Modelo financeiro; Elaboração KPMG

11.2.11.2

Tributos Sobre a Receita - PIS/COFINS

De acordo com a Lei n° 12.860, de 11 de setembro de 2013, ficaram isentos de pagar as
alíquotas da contribuição para os Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio
do Servidor Público (PIS/Pasep) e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social
(COFINS) que são incidentes sobre receitas os prestadores de serviço de transporte público
coletivo municipal de passageiros. Os beneficiários desta medida são os transportes coletivos
rodoviário, metroviário, ferroviário e aquaviário de passageiros. Portanto, para o Projeto foi
considerada alíquota de 0% para o PIS/Pasep e COFINS.
11.2.11.3

ISS

O ISS, por sua vez, é um imposto municipal cobrado sobre receitas provenientes de prestação
de serviços, com alíquota entre 2% e 5%, dependendo do município onde a receita é auferida
e do tipo de serviço prestado. Para o Projeto foi considerado a alíquota máxima de 5%.

11.3

Resultados

É importante verificar a rentabilidade do negócio a partir da análise do EBITDA, que representa
a capacidade do negócio em gerar resultado operacional. A Figura 55 a seguir representa a
relação entre o EBITDA e margem EBITDA (EBITDA / receita líquida).
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Figura 55: EBITDA e Margem EBITDA
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Fonte: Modelo financeiro; Elaboração KPMG

Também é importante verificar a rentabilidade do negócio a partir da análise do lucro líquido,
que representa a capacidade operacional do negócio em gerar lucro após a depreciação,
resultado financeiro e impostos. A Figura 56 a seguir representa a relação entre o lucro líquido
e a margem de lucro líquido (lucro líquido / receita líquida).
Figura 56: Relação entre Lucro Líquido e Margem de Lucro Líquido
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Fonte: Modelo financeiro; Elaboração KPMG
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A partir dos fluxos de receitas, custos e despesas e investimentos, foi possível obter o fluxo
de caixa do projeto, que representa a capacidade de geração de riqueza do Projeto. A Figura
57 a seguir ilustra o fluxo de caixa do projeto.
Figura 57: Fluxo de Caixa do Projeto
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Fonte: Modelo financeiro; Elaboração KPMG

11.4

Análise dos Cenários

Os resultados, até então apresentados, referem-se ao Cenário 1, adotado como o Cenário
Central do Estudo de Viabilidade. Nesta seção, serão apresentados os resultados obtidos para
os outros cenários de demanda apresentados no Capítulo 10, comparando-os com o Cenário
1.

11.4.1 Cenário 3 – com VLT, integração do sistema de ônibus, limite mínimo
de headway, tarifa mínima
No Cenário 3 assume-se que haverá uma tarifa de integração entre o Sistema VLT e os ônibus
em R$ 1,00. Com este custo adicional ao usuário, muitos evitam transbordar para o VLT,
reduzindo a quantidade de passageiros que utilizam este modal. Da mesma forma, aumenta
o número de passageiros nos ônibus, aumentando a necessidade da frota de ônibus e subindo
o custo operacional das operadoras deste modal.
Apesar da queda na demanda nos primeiros anos, os usuários lindeiros, que só utilizam o VLT,
passam a dar preferência a este modal, chegando a andar distâncias maiores para embarcar
diretamente no VLT. Neste Cenário o crescimento da demanda é maior em relação aos outros,
principalmente pela captação de usuários que utilizam somente o VLT.
No entanto, de acordo com as análises desenvolvidas no Produto 2, este Cenário piora a
qualidade do transporte público para a maioria da população, pois muitos, para não pagar a
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tarifa de integração, passam a traçar rotas que utilizem somente ônibus, aumentando o tempo
de viagem e o custo do sistema de transporte como um todo.
Os principais resultados apresentados no Produto 2 para este Cenário que diferem do Central
é a demanda, a tarifa de integração e o perfil de passageiros, pois este Cenário atrai maior
quantidade de usuários lindeiros. A Tabela 57 destaca as premissas operacionais, utilizadas na
modelagem financeira, que alteram de um Cenário para outro.
Tabela 57: Resumo dos outputs operacionais do Produto 2 para o Cenário 3
Premissa

Cenário 1

Cenário 3

2015 (passageiros)

35.870.234

28.392.505

2025 (passageiros)

36.730.151

32.700.968

2035 (passageiros)

36.837.382

36.984.109

2045 (passageiros)

37.071.929

37.420.905

VLT

17,62%

25,26%

VLT + 1 sistema

66,34%

61,81%

VLT + 2 ou mais sistemas

16,04%

12,93%

Linha 1

16

16

Linha 2

12

12

Linha 1

1.380.260

1.380.260

Linha 2

923.165

923.165

Prem issas Temporais
Dem anda

Perfil Viagens (2015)

Frota

Km Rodado

Prem issas Atemporais
Perfil passageiro
Estudantes 50% - CBA

0,79%

0,80%

Estudantes 100% - CBA

12,22%

12,26%

Estudantes 50% - VG&I

4,20%

4,21%

Estudantes 100% - VG&I

0,00%

0,00%

Gratuidade

10,75%

10,45%

Convencional

72,04%

72,28%

Tarifa de transporte

3,60

3,60

Tarifa de integração

1,36

1,70

Tarifa

Fonte: Produto 2; Modelo financeiro; Elaboração KPMG
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As premissas de frota e quilômetro rodado são mantidas constantes, assim como no Cenário
1, uma vez que o sistema atingiu sua capacidade operacional ou está muito próxima dela.
Considerando as premissas de demanda do Cenário 3, foram calculadas as receitas de
mercado e os custos e despesas, chegando aos resultados da Tabela 58 , apresentados a Valor
Presente Líquido (VPL), descontados a taxa SELIC, de dezembro de 2015, de 14,15%.
Tabela 58: Resultados Financeiros do Cenário 3
Resultados

Cenário 1

Cenário 3

Receita tarifária

575.565.187

645.790.830

Receitas acessórias

17.266.956

19.373.725

Total Receitas de mercado

592.832.143

665.164.555

(41.498.250)

(46.561.519)

Custos e Despesas

(872.639.666)

(874.093.824)

Déficit/Superávit

(321.305.773)

(255.490.788)

Deduções (ISS/ tx AGER)

Fonte: Modelo financeiro; Elaboração KPMG

Assim como ocorreu no Cenário 1, a operação do VLT não é autossustentável, sendo
necessário uma contraprestação pecuniária, o que resulta no modelo de negócios de uma PPP
Patrocinada.
Adotou-se, assim como nos outros cenários, uma margem operacional mínima média de 7%,
que retorna a contraprestação anual, variável de cinco em cinco anos, expostas na Tabela 59 .
Tabela 59: Contraprestação do Cenário 3
Resultados

Cenário 1

Cenário 3

VPL da Contraprestação

407.144.210

336.719.274

Passageiros em 2015

35.870.234

28.392.505

CAT 2016 - 2019

37.570.000

36.216.196

CAT 2020 - 2024

37.078.000

33.489.498

CAT 2025 - 2029

36.560.000

29.824.470

CAT 2030 - 2034

36.395.000

26.094.258

CAT 2035 - 2039

36.015.000

23.476.508

CAT 2040 - 2044

35.770.000

23.012.825

CAT 2045 - 2047

35.509.000

22.705.646

Subsídio

Contraprestação anual

Fonte: Modelo financeiro; Elaboração KPMG
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A evolução das receitas durante o período de operação do Projeto está ilustrada na Figura 58.
Neste cenário, a receita tarifária representa 65% das receitas da Concessionária, as receitas
acessórias representam 2% e a CAT 33%.
Figura 58: Evolução das Receitas no Cenário 3
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Fonte: Modelo financeiro; Elaboração KPMG

No caso do Cenário 3, a frota e a quilometragem são constantes ao longo do Projeto. A Figura
59 ilustra o crescimento dos custos e despesas durante os 30 anos de Projeto.
Figura 59: Evolução dos Custos e Despesas no Cenário 3
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Fonte: Modelo financeiro; Elaboração KPMG

Produto 3 - 168

Ano 30

Ano 29

Ano 28

Ano 27

Ano 26

Ano 25

Ano 24

Ano 23

Ano 22

Ano 21

Ano 20

Ano 19

Ano 18

Ano 17

Ano 16

Ano 15

Ano 14

Ano 13

Ano 12

Ano 11

Ano 9

Ano 8

Ano 7

Ano 6

Ano 5

Ano 4

Ano 3

Ano 2

Ano 1

-

Ano 10

50.000

Os custos operacionais representam 87% e as despesas administrativas 13%.
Neste cenário, os resultados demonstram uma necessidade de contraprestação menor que a
do Cenário 1. No entanto, como a demanda no ano base de projeção é muito inferior no
Cenário 3 quando comparado com o Cenário 1, o subsídio por passageiro no Cenário 3 é maior
que o do Cenário 1. O Cenário 3 aponta para a necessidade de um subsídio de R$ 1,24 por
passageiro do VLT no ano base da projeção de demanda, o que sendo um valor superior ao
do Cenário 1, pode dificultar a opção por este cenário, mesmo que no decorrer do período de
projeção o subsídio caia. Há também que se ressaltar, que para os usuários do transporte
público, o Cenário 3 impacta a qualidade do serviço como um todo, aumentando o tempo o
tempo médio de viagem.

11.4.2 Cenário 4 – com VLT, integração parcial, com limite de headway e
tarifa integrada
Para o caso do Cenário 4, foi considerado o cenário de linhas de ônibus proposto pela Oficina
Consultores. Em comparação com o Cenário 1, o cenário 4 considera apenas a integração
parcial entre o sistema de ônibus e o VLT, mantendo algumas rotas concorrentes ao VLT em
trechos curtos ou vias paralelas, o que reduz a demanda do Sistema do VLT. Tal como no
cenário 1, o cenário 4 considera a tarifa integrada e o limite de headway.
Como consequência das linhas de ônibus desenhada, a demanda do VLT é menor em relação
a do Cenário 1, sendo menor também a quantidade de trens necessários e os quilômetros
rodados. Outro resultado deste cenário, é um custo maior para o sistema de ônibus,
acarretando em um repasse para o VLT menor. A Tabela 60 destaca as premissas operacionais,
utilizadas na modelagem financeira, que alteram de um cenário para outro.
Tabela 60: Resumo dos outputs operacionais do Produto 2 para o Cenário 4
Premissa

Cenário 1

Cenário 4

2015 (passageiros)

35.870.234

29.430.380

2025 (passageiros)

36.730.151

29.602.419

2035 (passageiros)

36.837.382

29.197.167

2045 (passageiros)

37.071.929

28.780.262

VLT

17,62%

18,64%

VLT + 1 sistema

66,34%

67,53%

VLT + 2 ou mais sistemas

16,04%

13,83%

Linha 1

16

11

Linha 2

12

16

Prem issas Temporais
Dem anda

Perfil Viagens (2015)

Frota
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Premissa

Cenário 1

Cenário 4

Linha 1

1.380.260

1.001.848

Linha 2

923.165

1.001.848

Km Rodado

Prem issas Atemporais
Perfil passageiro
Estudantes 50% - CBA

0,79%

0,80%

Estudantes 100% - CBA

12,22%

12,26%

Estudantes 50% - VG&I

4,20%

4,21%

Estudantes 100% - VG&I

0,00%

0,00%

Gratuidade

10,75%

10,45%

Convencional

72,04%

72,28%

Tarifa de transporte

3,60

3,60

Tarifa de integração

1,36

0,69

Tarifa

Fonte: Produto 2; Modelo financeiro; Elaboração KPMG

Tendo por base os dados de dimensionamento operacional do Cenário 4 resultantes das
análises do Produto 2, as premissas de frota e quilômetro rodado foram mantidas inalteradas
ao longo de todo o período de projeção,
Considerando as premissas de demanda do Cenário 4, foram calculadas as receitas de
mercado e os custos e despesas, chegando aos resultados da Tabela 61, apresentados a Valor
Presente Líquido (VPL), descontados a taxa SELIC, de dezembro de 2015, de 14,15%.
Tabela 61: Resultados Financeiros do Cenário 4
Resultados

Cenário 1

Cenário 4

Receita tarifária

575.565.187

326.136.924

Receitas acessórias

17.266.956

9.784.108

Total Receitas de mercado

592.832.143

335.921.031

(41.498.250)

(23.514.472)

Custos e Despesas

(872.639.666)

(847.974.675)

Déficit/Superávit

(321.305.773)

(535.568.116)

Deduções (ISS/ tx AGER)

Fonte: Modelo financeiro; Elaboração KPMG

No Cenário que utiliza as premissas de linhas de ônibus da Oficina Consultores, assim como
nos demais cenários, mostrou que o modelo de negócios resultante da modelagem financeira,
é uma PPP Patrocinada.
Produto 3 - 170

Assim como nos outros cenários, espera-se uma margem operacional mínima de 7%,
retornando os valores de contraprestação por ano variável de cinco em cinco anos expostos
na tabela a seguir.
Tabela 62: Contraprestação do Cenário 4
Resultados

Cenário 1

Cenário 4

VPL da Contraprestação

407.144.210

630.550.017

Passageiros em 2015

35.870.234

29.430.380

37.570.000

57.114.012

Subsídio

Contraprestação anual
CAT 2016 - 2019
CAT 2020 - 2024

37.078.000

56.983.767

CAT 2025 - 2029

36.560.000

56.748.192

CAT 2030 - 2034

36.395.000

56.929.125

CAT 2035 - 2039

36.015.000

56.728.200

CAT 2040 - 2044

35.770.000

56.840.851

CAT 2045 - 2047

35.509.000

56.727.921

Fonte: Modelo financeiro; Elaboração KPMG

A evolução das receitas durante o período de operação do Projeto está ilustrada na Figura 60.
Neste cenário, a receita tarifária representa 34% das receitas da Concessionária, as receitas
acessórias representam 1% e a CAT 65%. Este é o único cenário em que a contraprestação
é mais representativa do que a receita tarifária.
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Figura 60: Evolução das Receitas no Cenário 4

450.000
381.443

400.000

R$ '000

350.000

301.385

300.000
238.192

250.000
188.245

200.000
148.777

150.000
100.000

117.561
88.943

Tarifa

Acessória

Ano 30

Ano 29

Ano 28

Ano 27

Ano 26

Ano 25

Ano 24

Ano 23

Ano 22

Ano 21

Ano 20

Ano 19

Ano 18

Ano 17

Ano 16

Ano 15

Ano 14

Ano 13

Ano 12

Ano 11

Ano 9

Ano 8

Ano 7

Ano 6

Ano 5

Ano 4

Ano 3

Ano 2

Ano 1

-

Ano 10

50.000

Contraprestação

Fonte: Modelo financeiro; Elaboração KPMG

No caso do Cenário 4, a frota e a quilometragem são constantes ao longo do Projeto. A Figura
61 ilustra o crescimento dos custos e despesas durante os 30 anos de Projeto.
Figura 61: Evolução dos Custos e Despesas no Cenário 4
400.000
350.000
300.000
R$ '000

250.000
200.000
150.000
100.000

Custos Operacionais

Despesas Administrativas

Fonte: Modelo financeiro; Elaboração KPMG

Os custos operacionais representam 87% e as despesas administrativas 13%.
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Ano 30

Ano 29

Ano 28

Ano 27

Ano 26

Ano 25

Ano 24

Ano 23

Ano 22

Ano 21

Ano 20

Ano 19

Ano 18

Ano 17

Ano 16

Ano 15

Ano 14

Ano 13

Ano 12

Ano 11

Ano 9

Ano 8

Ano 7

Ano 6

Ano 5

Ano 4

Ano 3

Ano 2

Ano 1

-

Ano 10

50.000

Conclui-se que este é o cenário que representa um maior esforço financeiro do Governo do
Estado para o Projeto. Pode-se concluir que o Cenário 4 não representa eficiências financeiras
e nem operacionais ao Sistema do VLT.

11.4.3 Conclusão
A análise comparativa dos cenários de demanda pode ser resumida como segue:
Tabela 63: Resumo dos resultados da análise de cenários
Resultados

Cenário 1

Cenário 3

Cenário 4

Receita tarifária

575.565.187

709.742.247

326.136.924

Receitas acessórias

17.266.956

21.292.267

9.784.108

592.832.143

731.034.514

335.921.031

Deduções da Receita

(41.498.250)

(51.172.416)

(23.514.472)

VPL Custos e Despesas

(872.639.666)

(874.093.824)

(847.974.675)

VPL Déficit/Superávit

(321.305.773)

(255.490.788)

(535.568.116)

Contraprestação Adicional à Tarifa

407.144.210

336.719.274

630.550.017

Passageiros em 2015

35.870.234

39.596.866

29.430.380

CAT 2016 - 2019

37.570.000

33.489.498

57.114.012

CAT 2020 - 2024

37.078.000

29.824.470

56.983.767

CAT 2025 - 2029

36.560.000

26.094.258

56.748.192

CAT 2030 - 2034

36.395.000

23.476.508

56.929.125

CAT 2035 - 2039

36.015.000

23.012.825

56.728.200

CAT 2040 - 2044

35.770.000

22.705.646

56.840.851

CAT 2045 - 2047

35.509.000

33.489.498

56.727.921

VPL Total Receitas de m ercado

VPL Subsídio

Contraprestação anual

Fonte: Modelo financeiro; Elaboração KPMG

Pode-se verificar que em todos os cenários, que o Projeto não é autossuficiente, pelo que o
modelo de negócio que viabiliza o Projeto é de uma PPP Patrocinada. Entre os cenários, o que
necessita da menor Contraprestação é o Cenário 3. Porém, tal como apresentado no Produto
2, este cenário é o que apresenta menores benefícios socioeconômicos.
Assim e tendo também por base as conclusões do Produto 2, pode-se concluir que no
conjunto, o Cenário 1, adotado como cenário base do Plano de Negócios e do Estudo de
Viabilidade é o que apresenta melhores resultados analisando o sistema de transporte das
cidades de Cuiabá e Várzea Grande de forma integrada.
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11.5

Análises de Sensibilidade

Tal como referido no início do capítulo, os resultados apresentados até este ponto consideram
30 anos de Concessão e uma margem operacional mínima de 7,0%. Nesta seção serão
mostrados os resultados da análise de sensibilidade da TIR e da CAT em relação à margem
operacional mínima, o prazo da Concessão, a tarifa, os custos e despesas (OPEX) e a taxa da
AGER, tendo por base os dados do Cenário 1.

11.5.1 Análise de sensibilidade da Contraprestação
Nesta seção, serão analisadas as sensibilidades do Valor Presente Líquido da Contraprestação
durante o período do Projeto. As variáveis analisadas são a tarifa, o prazo de concessão,
margem operacional e o OPEX. Os valores do VPL da Contraprestação estão expressos em
R$ mil.
11.5.1.1

Resultado da análise de sensibilidade da Tarifa e do Prazo de Concessão

O objetivo desta análise é simular o impacto ao nível da contraprestação de variações da tarifa
e do prazo do contrato de PPP.
Tabela 64: Resultado da análise de sensibilidade da CAT em relação à Tarifa e Prazo (R$ ‘000)
Tarifa

Prazo

395.846

-10%

-5%

0%

5%

10%

-5 anos

463.185

434.865

407.144

378.161

349.810

0 anos

463.185

434.865

407.144

378.161

349.810

5 anos

463.185

434.865

407.144

378.161

349.810

Fonte: Modelo financeiro; Elaboração KPMG

Variações na tarifa impactam no valor das receitas de mercado (receita tarifária e acessórias),
portanto alteram diretamente a margem operacional. Dessa forma, uma redução da tarifa,
mantendo-se o mesmo nível de demanda, faz–se necessário uma Contraprestação maior para
cobrir os custos e despesas e a remuneração do Privado. Pode-se concluir que a relação entre
a contraprestação e a tarifa é inversa, o aumento em um causa redução no outro e vice versa.
Já variações no prazo de concessão da PPP não têm impacto nos valores anuais de
Contraprestação, uma vez que esta foi estruturada tendo como meta atingir uma margem
operacional média, em períodos de 5 anos, de 7,0%. Porém, conforme a quantidade de anos
varia, há mais ou menos parcelas a serem pagas, dessa forma o VPL também aumentará ou
diminuirá. A adoção do prazo de 30 anos de concessão foi baseado na vida útil do material
rodante, que segundo o fabricante é entre 30 e 35 anos.
11.5.1.2

Resultado da análise de sensibilidade da Tarifa e Margem

O objetivo desta análise é simular o impacto ao nível da contraprestação de variações da tarifa
e da margem operacional mínima.
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Tabela 65: Resultado da análise de sensibilidade da CAT em relação à Tarifa e Margem (R$ ‘000)

Margem

Tarifa
395.846

-10%

-5%

0%

5%

10%

6,0%

452.788

424.211

395.864

367.505

339.147

6,5%

458.045

429.504

401.159

372.804

344.449

7,0%

463.443

434.851

407.144

378.161

349.810

7,5%

468.540

440.274

411.923

383.576

355.229

8,0%

474.059

445.739

417.394

389.051

360.707

Fonte: Modelo financeiro; Elaboração KPMG

Assim como observado na análise anterior, a relação da tarifa com a contraprestação é inversa,
ou seja, mantendo a mesma premissa de margem operacional mínima, o aumento da tarifa
reduz a contraprestação necessária para atingir a mesma margem operacional.
Em relação a sensibilidade da Contraprestação em relação a margem operacional, a
contraprestação necessária para atingir margens menores será menor do que para atingir
margens maiores. Portanto, a relação entre as duas variáveis é direta.
Em relação as constatações acima, pode-se verificar na Tabela 68 , que o menor VPL da
contraprestação ocorre no aumento da tarifa em 10% e redução da margem operacional
mínima de 6%.
11.5.1.3

Resultado da análise de sensibilidade da OPEX e Margem

O objetivo desta análise é simular o impacto, ao nível da contraprestação, de variações da
margem operacional mínima e do OPEX.
Tabela 66: Resultado da análise de sensibilidade da CAT em relação à OPEX e Margem (R$ ‘000)

Margem

OPEX
395.846

-10%

-5%

0%

5%

10%

6,0%

297.772

346.270

395.946

445.727

495.485

6,5%

302.756

351.320

401.252

451.304

501.319

7,0%

307.544

356.406

407.144

456.941

507.216

7,5%

312.385

361.548

412.036

462.641

513.178

8,0%

317.279

366.747

417.517

468.403

519.205

Fonte: Modelo financeiro; Elaboração KPMG

Verificou-se nesta análise de sensibilidade, que alterações de OPEX impactam diretamente o
valor da Contraprestação, ou seja, o aumento do OPEX exigirá uma Contraprestação maior
para manter a mesma margem operacional mínima para o Projeto. Isso demonstra que
alterações nas especificações dos serviços prestados, que acarretem custos adicionais ao
Parceiro Privado, fará necessário aumento na Contraprestação para manter o equilíbrio do
Contrato de Concessão, uma vez que o risco de alterações nas especificações dos serviços é
alocado ao Poder Concedente na Matriz de Riscos da PPP.
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A relação da margem operacional com a Contraprestação, como descrito no item anterior, é
direta. Assim, margens operacionais menores exigirão um menor esforço pecuniário do
Estado.
Neste caso, as duas variáveis possuem relação direta com a Contraprestação. Portanto, o
menor VPL da Contraprestação na tabela acima encontra-se a esquerda e no topo, margem
operacional mínima de 6% e queda de 10% no OPEX.
11.5.1.4

Resultado da análise de sensibilidade da taxa da AGER

O objetivo desta análise é simular o impacto, ao nível da contraprestação, de variações da taxa
da AGER.
Tabela 67: Resultado da análise de sensibilidade da CAT em relação à taxa da AGER (R$ ‘000)
Taxa AGER
0,5%

1,0%

2,0%

3,0%

3,5%

397.686

400.846

407.144

413.487

416.648

Fonte: Modelo financeiro; Elaboração KPMG

Considerando que a taxa da AGER atualmente é 2,0%, analisou-se alterações nesta taxa para
cima e para baixo. O VPL da Contraprestação destacado na Tabela 67 é referente ao cenário
atual, caso ela aumente para 3,0% ou 3,5%, há um aumento da Contraprestação para se
manter a mesma margem operacional mínima. Caso decida-se por uma redução da taxa da
AGER para 1,0% ou 0,5%, a Contraprestação diminui. Sendo assim, pode-se observar que a
alteração da taxa da AGER para 1% reduz o VPL da Contraprestação em aproximadamente R$
6,26 milhões no período de 30 anos. Conclui-se que a relação entre a Contraprestação e a taxa
da AGER é direta e de baixa elasticidade.

11.5.2 Análise de sensibilidade da TIR
Na análise de sensibilidade da TIR, serão analisados os impactos na TIR pela variação no valor
da Contraprestação, no prazo de concessão, na tarifa, na margem operacional e nos custos e
despesas (OPEX).
11.5.2.1

Resultado da análise de sensibilidade da Contraprestação e Prazo

O objetivo desta análise é simular o impacto na TIR, de variações na Contraprestação e no
prazo do contrato de PPP.
Tabela 68: Resultado da análise de sensibilidade da TIR em relação à CAT e Prazo

Prazo

CAT
-10%

-5%

0%

5%

10%

-5 anos

15,4%

23,3%

31,5%

40,7%

51,0%

0 anos

15,7%

23,2%

31,4%

40,4%

50,7%

5 anos

15,9%

23,3%

31,4%

40,4%

50,7%

Fonte: Modelo financeiro; Elaboração KPMG
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Pode-se observar que a TIR varia pouco em relação ao prazo, porém ela possuí elasticidade
mais elevada em relação a contraprestação.

11.5.2.2

Resultado da análise de sensibilidade da Contraprestação e Tarifa

O objetivo desta análise é simular o impacto na TIR, de variações na tarifa e na
Contraprestação.
Tabela 69: Resultado da análise de sensibilidade da TIR em relação à CAT e Tarifa
CAT
101,1%

Tarifa

-10%

-10%
0,0%

-5%
0,0%

0%
9,2%

5%
17,3%

10%
25,2%

-5%

1,1%

12,6%

20,3%

28,2%

36,9%

0%

15,7%

23,2%

31,4%

40,4%

50,7%

5%

26,2%

34,6%

44,0%

54,8%

67,3%

10%

37,9%

47,8%

59,1%

72,3%

87,7%

Fonte: Modelo financeiro; Elaboração KPMG

As duas variáveis analisadas possuem relação direta com a TIR. Pode-se observar também,
que a elasticidade da TIR em relação a tarifa é maior do que em relação a Contraprestação.
11.5.2.3

Resultado da análise de sensibilidade da OPEX e Margem

O objetivo desta análise é simular o impacto na TIR, de variações no OPEX e na Margem
Operacional mínima.
Tabela 70: Resultado da análise de sensibilidade da TIR em relação à CAT e Tarifa
OPEX

Margem

101,1%
6,0%

-10%
24,0%

-5%
25,1%

0%
26,8%

5%
28,7%

10%
30,6%

6,5%

25,7%

27,0%

29,0%

31,0%

33,1%

7,0%

27,5%

29,0%

31,4%

33,4%

35,7%

7,5%

29,4%

31,1%

33,4%

35,9%

38,5%

8,0%

31,4%

33,3%

35,8%

38,5%

41,3%

Fonte: Modelo financeiro; Elaboração KPMG

Neste caso, as duas variáveis têm relação direta com a TIR, ou seja, um aumento delas
também aumenta a TIR do Projeto. Verifica-se também que elas possuem elasticidades em
relação a TIR muito parecidas e menores que as Contraprestação e Tarifa. Portanto, alterações
na Contraprestação e na tarifa tem impactos maiores na TIR do que variações no OPEX e na
margem operacional mínima.
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12

Custos dos Ônibus e Balanço do Sistema Integrado

12.1

Introdução

De modo dar continuidade ao cálculo dos custos do sistema de transporte coletivo iniciado no
capítulo anterior com o cálculo do custo da operação do VLT, este capítulo tem como objetivo
calcular o custo da operação do sistema de ônibus e então concluir sobre a necessidade de
subsidiar o VLT, tendo por base a comparação da receita do sistema com o custo do sistema
de ônibus. Para alcançar o objetivo, serão primeiramente demonstrados os custos de operação
do sistema de ônibus e a seguir as análises de demanda do sistema integrado de transporte.
Para o cálculo dos custos totais do sistema de ônibus, utilizou‐se como fonte de informação
as “Planilhas de Cálculo Tarifário do Transporte Público do Município de Cuiabá”
disponibilizadas pela Agência Municipal de Regulação de Serviços Públicos Delegados de
Cuiabá – ARSEC.

12.2

Custos operacionais do Sistema de Ônibus

12.2.1 Natureza dos custos de Ônibus
O custo operacional total de um sistema de ônibus é composto por custos fixos e custos
variáveis. Os custos fixos são independentes do nível de atividade da empresa, enquanto os
custos variáveis possuem tal dependência. Os custos relacionados aos ônibus utilizados no
modelo socioeconômico, como apresentado no Produto 2 e nas planilhas de cálculo do custo
do sistema de ônibus, são apresentados a seguir.




Custos fixos:
•

Depreciação de Veículos e de Máquinas, Instalações e Equipamentos

•

Remuneração de Veículos e de Máquinas, Instalações e Equipamentos

•

Mão de Obra (Operação, Manutenção, Administrativo, Benefícios e Diretoria)

•

Seguro e IPVA

•

Despesas Gerais de Administração

•

Encargos Sociais

Custos variáveis:
•

Combustível

•

Lubrificantes

•

Pneus e Rodagem

•

Peças e Acessórios
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Por possuírem duas portas (uma para entrada e outra para saída), os micro-ônibus que circulam
na RMVRC deverão ser considerados como miniônibus para comparação com outros
sistemas, permitindo o adequado levantamento de seus custos operacionais e ambientais. Já
os ônibus observados são classificados como convencional ou alongado, ambos com custos
similares ao de um ônibus básico. A figura a seguir apresenta exemplos de veículos
observados em operação.
Figura 62: Tipologia dos veículos: Miniônibus, Ônibus e Ônibus alongado.

Fonte: KPMG – Acervo próprio

Outro tipo de veículo que não está atualmente em operação na RMVRC é o articulado. As
principais características deste veículo são: comprimento maior (18 m) e capacidade em torno
de 140 passageiros. Apesar de este tipo não operar em Cuiabá, seus custos e coeficientes
serão levantados neste capítulo, para o caso de serem analisados em sistemas futuros.

12.2.2 Custos Fixos
A seguir serão detalhados os custos fixos observados e suas relativas métricas.
Custo de aquisição do veículo e
depreciação



Métrica: R$/Veículo

Cálculo do parâmetro: O valor é calculado por meio da multiplicação dos fatores de
depreciação pelo preço do veículo sem rodagem, de acordo com a idade dos veículos.
O preço do veículo sem rodagem corresponde ao preço de compra do veículo novo
(chassi e carroceria) subtraída do preço de compra de todos os seus pneus. Os preços
de aquisição de veículos novos são mostrados na Tabela 71, enquanto o número e
preços de pneus referentes a cada tipo de veículo estão detalhados no item Pneus e
Rodagem deste capítulo.
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Tabela 71: Parâmetros de Custo de Aquisição de Veículos
Tipo de Ônibus

Preço (R$ )

Miniônibus

281.779

Básico

3 56 .453 *

Articulado

741.483 **

Fonte: Cálculo tarifário de Cuiabá 2016. *Valor correspondente à m édia
ponderada pela frota e os preços de veículos do tipo leve e pesado
**Tabela de Preços de Insum os e Salários - Prefeitura de Curitiba

Em seguida, também se avaliou a curva de depreciação dos veículos. Para o cálculo foi adotada
depreciação para veículos com 10 anos de vida útil e valor residual de 15% (conforme Cálculo
Tarifário de Cuiabá 2016), como apresentado na Tabela 72. Já para o modelo socioeconômico,
na estimativa do custo de venda dos veículos para os cenários que envolvem redução de frota
de ônibus para implantação do VLT, foram utilizadas as curvas de depreciação de 6 e 8 anos
de vida útil para os veículos tipo miniônibus e básico respectivamente, como apresentado na
Tabela 73 .
Tabela 72: Curva de depreciação para 10 anos de vida útil e valor residual de 15%
Faixa Etária

Depreciação (%)

0-1

15,5%

1-2

13 ,9%

2-3

12,4%

3 -4

10,8%

4-5

9,3 %

5-6

7,7%

6 -7

6 ,2%

7-8

4,6 %

8-9

3 ,1%

9 - 10

1,5%

10 - 11

0,0%

11 - 12

0,0%

+de 12

0,0%

Fonte: Cálculo tarifário de Cuiabá 2016.
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Tabela 73: Curva de depreciação do valor do veículo para vida útil de 6 e 8 anos e valor residual de 15%

0-1

Depreciação – Vida
Útil de 6 anos (%)
24%

Depreciação – Vida
Útil de 8 anos (%)
19%

1-2

20%

17%

2-3

16 %

14%

3 -4

12%

12%

4-5

8%

9%

5-6

4%

7%

6 -7

0%

5%

7-8

0%

2%

8-9

0%

0%

9 - 10

0%

0%

10 - 11

0%

0%

11 - 12

0%

0%

+de 12

0%

0%

Faixa Etária

Fonte: Cálculo tarifário de Cuiabá 2016.

.

Depreciação de Máquinas, Instalações e
Equipamentos



Cálculo do parâmetro: O valor dos custos de depreciação de máquinas, instalações e
equipamentos é vinculado ao valor calculado para depreciação de veículos através de
um coeficiente técnico. O valor de coeficiente adotado é de 0,01%, recomendado pelo
Ministério dos Transportes para o cálculo de tarifas de ônibus urbanos.

Remuneração de Veículos



Métrica: R$/Veículo

Métrica: R$/Veículo

Cálculo do parâmetro: O valor é calculado por meio da multiplicação dos fatores de
remuneração pelo preço do veículo sem rodagem, de acordo com a idade dos veículos.
Os fatores de remuneração correspondem a 12% do valor do veículo, descontada sua
depreciação
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Remuneração de Máquinas, Instalações e
Equipamentos



Métrica: R$/Veículo

Cálculo do parâmetro: O valor dos custos de remuneração de máquinas, instalações e
equipamentos é vinculado ao valor calculado para remuneração de veículos através de
um coeficiente técnico. O valor de coeficiente adotado é de 0,04%, recomendado pelo
Ministério dos Transportes para o cálculo de tarifas de ônibus urbanos.

Remuneração do Almoxarifado



Métrica: R$/Veículo

Cálculo do parâmetro: O valor dos custos de remuneração do almoxarifado é vinculado
ao valor calculado para remuneração de veículos através de um coeficiente técnico. O
valor de coeficiente adotado é de 0,03%, recomendado pelo Ministério dos
Transportes para o cálculo de tarifas de ônibus urbanos.

Mão de Obra Operacional Sem Encargos



Métrica: R$/Veículo

Cálculo do parâmetro: O valor foi calculado por veículo de acordo com taxa média de
utilização por veículo e o salário obtido do cálculo tarifário do sistema de ônibus.

Tabela 74: Parâmetros de Custo de Mão de Obra Operacional Sem Encargos (Ônibus)
Cargo

Fator de Utilização

Salário Mensal (R$ )

R$ /veículo

Motorista

2,75

2.406

6 .6 17

Cobrador*

0,5

1.3 17

6 59

Fiscal/Despachante

0,4

1.3 72

548

*O sistem a de transporte público da região não utiliza cobradores, porém conta com agentes de estação, responsáveis
pela venda de bilhetes.
Fonte: Cálculo tarifário de Cuiabá 2016.

Mão de Obra Manutenção



Métrica: R$/Veículo

Cálculo do parâmetro: O valor dos custos com o pessoal de manutenção é vinculado
ao valor calculado para o pessoal de operação através de um coeficiente técnico. O
intervalo recomendado pelo Ministério dos Transportes para as despesas com o
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pessoal de manutenção situa-se entre 12% e 15% das despesas com o pessoal de
operação, assim, adotou-se um coeficiente médio de 13,5%.

Mão de Obra Administrativa



Cálculo do parâmetro: O valor dos custos com o pessoal de administração é vinculado
ao valor calculado para o pessoal de operação através de um coeficiente técnico. O
intervalo recomendado pelo Ministério dos Transportes para as despesas com o
pessoal de manutenção situa-se entre 8% e 13% das despesas com o pessoal de
operação, então adotamos um coeficiente médio de 10,5%.

Benefícios e Remuneração da Diretoria



Métrica: R$/Veículo

Cálculo do parâmetro: Segundo o cálculo tarifário de 2016, o valor mensal gasto com
benefícios aos funcionários do sistema de ônibus é R$ 350.445,13, enquanto o gasto
mensal para a remuneração da diretoria é de R$ 16.250,55. Dividindo esses valores
pela frota atual, obtém-se os parâmetros de custo em reais por veículo:


Benefícios: 949,72 R$/veiculo



Remuneração Diretoria: 44,04 R$/veículo.

Seguro e IPVA



Métrica: R$/Veículo

Métrica: R$/Veículo/ano

Cálculo do parâmetro: Os valores gastos com Seguro de Responsabilidade Civil,
Seguro Obrigatório e IPVA por veículo foram obtidos dos dados do Cálculo Tarifário de
Cuiabá de 2016:

Tabela 75: Parâmetros de Custo de Seguro e IPVA.
Item de Custo
Seguro de Responsabilidade Civil

Custo Anual (R$ /veículo)
Miniônibus
Ônibus
2.710,78
3 15,6 3

Seguro Obrigatório

529,18

545,24

IPVA

528,04

23 4,72

Fonte: Cálculo tarifário de Cuiabá 2016.
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Despesas Gerais de Administração



Métrica: R$/Veículo

Cálculo do parâmetro: As despesas gerais de administração incluem diversos itens,
como: água, energia elétrica, telefone, fax, informática, material de expediente,
aluguéis, manutenção e conservação de máquinas, instalações e equipamentos de
escritório, recrutamento, seleção, treinamento de pessoal, serviços de terceiros,
dentre outros.
Seu valor paramétrico é vinculado ao preço do veículo, sendo que o Ministério dos
Transportes recomenda para o coeficiente de despesas gerais de administração um
intervalo entre 0,17% e 0,33% ao mês, resultado de seu levantamento em nível
nacional. Adotou-se valor médio de 0,25% ao mês, resultando em 3% ao ano.
Para o caso do Miniônibus, cujo preço do veículo é R$ 281.779,48, tem-se que o custo
de despesas gerais mensal é de R$ 704,45. Para o caso do sistema de ônibus, utilizase o preço do veículo do tipo leve, que custa R$ 340.791,14, resultando em um custo
mensal com despesas gerais de R$ 851,98 por veículo.

Encargos Sociais



Métrica: R$/Ônibus

Cálculo do parâmetro: O valor total dos encargos sociais foi calculado utilizando o
percentual apresentado no Cálculo Tarifário de Cuiabá de 2016, que é igual a 42,78%.

12.2.3 Custos Variáveis
A seguir serão detalhados os custos variáveis observados e suas relativas métricas.

Combustível



Métrica: R$/Km Rodado

Cálculo do parâmetro: A partir do consumo de litros de diesel por quilometro rodado,
multiplicado pelo preço do litro de diesel para calcularmos o custo em R$/km rodado.
Preço do Diesel no atacado sem isenção de ICMS: R$ 2,92 (Cálculo Tarifário Cuiabá
2016).

Tabela 76: Parâmetros de Custo de Combustível para Sistema de Ônibus
Tipo de Ônibus
Miniônibus
Básico
Articulado

Consumo sem
Ar Cond. (L/Km)
0,3 8

R$ /km
1,12

0,45

1,3 3

0,6 6 *

1,95

Fonte: Cálculo tarifário de Cuiabá 2016. *Parâmetros de custos de Operação do
Sistem a – SPTrans, Manual do BRT, ANP
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Lubrificante



Métrica: R$/Km Rodado

Cálculo do parâmetro: A partir do consumo de litros equivalentes de diesel por
quilometro rodado, multiplicado pelo preço do litro de diesel para calcularmos o custo
em R$/km rodado.

Tabela 77: Parâmetros de Custo de Lubrificantes para Sistema de Ônibus
Tipo de Ônibus

Consumo (Leq/Km)

R$ /km

Miniônibus

0,05

1,12

Básico

0,05

1,3 3

Padron

0,05*

1,53

Articulado

0,05*

1,95

Fonte: Cálculo tarifário de Cuiabá 2016. *Valor adotado igual ao valor para
m iniônibus e ônibus

Pneus e Rodagem



Métrica: R$/Km Rodado

Cálculo do parâmetro: O valor do parâmetro foi obtido a partir do custo unitário do pneu
completo, número médio de recapagens, custo unitário da recapagem, vida útil e
quantidade de pneus por tipo de ônibus.

Tabela 78: Parâmetros de Custo de Pneus para Sistema de Ônibus
Tipo de Ônibus

Qtd de
pneus

Vida útil

Número de Custo Unitário Custo Unitário Parâmetro de
recapagens
do Pneu
Recapagem Custo (R$ /km)
2,6
1.250,17
3 70
0,089

Miniônibus

6

13 8.204

Básico

6

13 8.204

2,6

1.521,00

3 70

0,108

Padron

6

13 8.204

2,6

1.521,00

3 70

0,108

10

13 8.204

2,6

1.521,00

3 70

0,179

Articulado

Fonte: Cálculo tarifário de Cuiabá 2016.

Peças e Acessórios



Métrica: R$/Km Rodado

Cálculo do parâmetro: O valor desse parâmetro é obtido a partir de um coeficiente
técnico de custos atrelado a uma quilometragem anual. O custo por km é igual ao
coeficiente técnico multiplicado pelo valor do veículo novo e dividido pela
quilometragem média.
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Tabela 79: Parâmetros de Custo de Peças e Acessórios para Sistema de Ônibus
Tipo de Ônibus

Valor veículo

Coeficiente
Percurso
Parâmetro de
Técnico
Médio Anual Custo (R$ /km)
4,00%
78.000
0,15

Miniônibus

290.000

Básico

3 10.227

4,00%

78.000

0,16

Padron

3 40.26 1*

4,00%

78.000

0,21

Articulado

6 06 .855*

4,00%

78.000

0,43

Fonte: Cálculo tarifário de Cuiabá 2016. *Fonte: Tabela de Preços de Insum os e Salários - Prefeitura de Curitiba.

12.2.4 Custos Totais unitários
Considerando a definição dos custos fixos e variáveis apresentados anteriormente, a tabela a
seguir expõe de forma consolidada os custos, a preços de 2016, do serviço de transporte
coletivo caracterizado por ônibus.
Tabela 80: Custos transporte coletivo público por ônibus
Item
Combustível

Valor Unitário
Micro-ônibus

Valor Unitário
Ônibus

Unidade

2,88

2,92

R$/litro

Pneu

801,67

1.181,12

R$/unidade

Recapagem

305,00

404,14

R$/unidade

Câmara Ar

N/A

0,00

R$/unidade

Protetor

N/A

0,00

R$/unidade

99.000

99.666

R$/unidade

Nº Recap

2,00

2,00

R$/unidade

Numero de pneus

6,00

6,00

R$/unidade

Chassi

151.779,48

200.780,79

R$/unidade

Carroceria

130.000,00

155.194,13

R$/unidade

Motorista

2.188,48

2.406,09

R$/mês

Cobrador

1186

1.317,79

R$/mês

1.372,42

R$/mês

55.841,52

366.958,56

R$/mês

8.000,00

16.250,55

R$/mês

168.068,34

127.828,39

R$/ano

529,18

545,24

R$/ano

32.738,62

95.060,40

R$/ano

Rodagem

V. Útil (km)

Veículos

Salário Médio

Fiscal / Despachante
Benefício Total
Remuneração Diretoria
Despesas
Seguro Resp.Civil da Frota Total
Seguro Obrigatório por Veículo
IPVA da Frota Total
Fonte: Cálculo tarifário de Cuiabá 2016
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12.2.5 Cálculo dos custos globais do sistema de ônibus nos diversos cenários
de demanda
Tendo por base os custos unitários apresentados anteriormente, é possível calcular o custo
total do transporte coletivo por ônibus.
Para tanto, serão apresentados abaixo os custos globais do sistema de ônibus, a preços de
2016, levando em consideração os três cenários de demanda apresentados no capítulo 10:





Cenário 1: Considera a implantação do VLT, a integração do sistema de ônibus nos
terminais do VLT, limite mínimo de headway e tarifa integrada;
Cenário 3: Considera a implantação do VLT, a integração do sistema de ônibus nos
terminais do VLT, limite mínimo de headway, utilizando o conceito de tarifa mínima
para sustentação do VLT;
Cenário 4: Considera a implantação do VLT, a integração parcial do sistema de ônibus,
mantendo-se algumas rotas concorrentes ao VLT em trechos curtos ou vias paralelas,
com limite mínimo de headway e tarifa integrada.
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Tabela 81: Custos globais do sistema de ônibus

Cenário

Cenário 1

Cenário 3

Cenário 4

Sistema

Rodagem Mensal
(Km)

Frota
Microônibus

Frota
ônibus

Custo Variável
Mensal (R$)

Custo Fixo Mensal
(R$)

Custo Mensal sem
impostos (R$)

Custo Mensal com
imposto (R$)

Custo Anual com
imposto (R$)

Intermunicipal

314.167,35

-

48

481.148,73

866.262,88

1.347.411,61

1.521.295,71

18.255.548,57

Cuiabá

1.806.101,63

55

338

2.731.688,42

6.874.891,17

9.606.579,59

10.796.329,62

129.555.955,39

Várzea Grande

508.303,91

10

83

765.086,41

1.644.843,61

2.409.930,02

2.711.288,25

32.535.458,99

Total

2.628.572,89

65

469

3.977.923,56

9.385.997,66

13.363.921,22

15.028.913,58

180.346.962,95

Intermunicipal

325.727

-

51

498.852,90

923.529,41

1.422.382,31

1.605.941,41

19.271.296,95

Cuiabá

2.010.219,02

57

351

3.025.300,61

7.129.038,34

10.154.338,95

11.412.018,96

136.944.227,55

Várzea Grande

654.246,11

11

109

986.793,83

2.128.225,15

3.115.018,98

3.506.380,74

42.076.568,92

Total

2.990.192,46

68

511

4.510.947,34

10.180.792,90

14.691.740,24

16.524.341,12

198.292.093,42

Intermunicipal

285.369,68

-

37

437.044,96

671.136,04

1.108.181,00

1.251.192,28

15.014.307,31

Cuiabá

1.992.622,05

-

399

3.051.709,78

7.091.233,11

10.142.942,90

11.451.894,43

137.422.733,17

Várzea Grande

809.271,79

-

135

1.239.403,44

2.408.188,81

3.647.592,25

4.118.315,74

49.419.788,85

Total

3.087.263,52

-

571,00

4.728.158,19

10.170.557,96

14.898.716,14

16.821.402,44

201.856.829,33

Fonte: Cálculo tarifário de Cuiabá 2016

Produto 3 - 188

12.3

Estimativas de repartição da demanda entre o VLT e o Ônibus

A planilha tarifária disponibilizada no site da ARSEC considera um total de passageiros
pagantes e de estudantes para Cuiabá, considerando como referência a média dos últimos 12
meses anteriores à elaboração da mesma. Como o estudo de demanda realizado teve acesso
aos dados de movimentação mais atualizado, optou-se por considerar a média de
movimentação no ano de 2015 como referência para cálculo da bilhetagem.
Na tabela abaixo será demonstrada a demanda por ônibus calculada para cada um dos quatro
cenários. Cabe salientar que no cálculo de passageiros equivalentes não são consideradas as
gratuidades.
Tabela 82: Demanda do transporte coletivo por ônibus sem considerar gratuidades
Cenário

Sistema

Cenário 1

Cenário 3

Cenário 4

Total Passageiros
(média mensal)

Pagantes Tarifa
Integral

Estudantes
(50% Tarifa)

Isentos

Total Passageiro
Equivalente

Cuiabá

4.120.405,4

2.969.456,8

754.297,5

396.651,1

3.346.605,6

Várzea Grande

1.194.649,5

843.629,4

196.560,5

154.459,7

941.909,6

Intermunicipal

794.471,3

596.616,1

102.085,8

95.769,3

647.659,0

Total

6.109.526,2

4.409.702,3

1.052.943,9

646.880,1

4.936.174,2

Cuiabá

4.200.176,5

3.026.945,5

768.900,7

404.330,3

3.411.395,8

Várzea Grande

1.128.276,6

796.758,6

185.639,9

145.878,1

889.578,6

Intermunicipal

710.048,7

533.218,1

91.237,9

85.592,6

578.837,1

Total

6.038.501,8

4.356.922,2

1.045.778,5

635.801,0

4.879.811,5

Cuiabá

4.356.930,5

3.139.913,5

797.596,7

419.420,2

3.538.711,9

Várzea Grande

1.205.228,4

851.099,9

198.301,1

155.827,4

950.250,5

Intermunicipal

616.934,2

463.292,9

79.273,2

74.368,1

502.929,5

Total

6.179.093,1

4.454.306,3

1.075.171,0

649.615,8

4.991.891,8

Fonte: SEMOB, União Transportes

Tendo por base a Tabela 82, é possível calcular a demanda estimada do sistema integrado VLTônibus. Neste caso, a demanda por transporte público coletivo por ônibus calculada considera
o número de passageiros que compõem as gratuidades.
Tabela 83: Demanda anual de passageiros do sistema integrado VLT-ônibus

Cenário

Passageiros Passageiros VLT
Total
Total
Total
Total
Total
Passageiros
VLT + 1
+ 2 ou mais
Passageiros
Passageiros
Passageiros
Passageiros Passageiros
VLT Exclusivos Integração Integrações de
Exclusivo
Sistema
Integrações
Ônibus
VLT
de Ônibus
Ônibus
Ônibus
Integrado

Cenário 1

6.319.503,4

23.795.448,1

5.755.282,9

29.550.731,0 43.763.583,7 73.314.314,8 35.870.234,4 79.633.818,1

Cenário 3

7.171.796,7

17.549.627,1

3.671.081,3

21.220.708,4 51.241.313,0 72.462.021,4 28.392.505,1 79.633.818,1

Cenário 4

5.484.701,0

19.874.318,5

4.071.360,5

23.945.679,0 50.203.438,1 74.149.117,1 29.430.380,0 79.633.818,1

Fonte: Elaboração KPMG
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A demanda de passageiros ilustrada na Tabela 83 considera:
 Passageiros VLT: Demanda de usuários exclusivos do sistema VLT
 Passageiros VLT + 1 Integração de Ônibus: Demanda de usuários do sistema VLT e
de 1 (uma) integração com o sistema de ônibus, ou seja, demanda do sistema
integrado.
 Passageiros VLT + 2 ou mais Integrações de Ônibus: Demanda de usuários do
sistema VLT e de 2 (duas) ou mais integrações com o sistema de ônibus, ou seja,
demanda do sistema integrado.
 Total Passageiros VLT: Demanda total de usuários do sistema VLT
 Total Passageiros Ônibus: Demanda total do sistema de ônibus.
 Total Passageiros Sistema Integrado: Demanda total do sistema integrado dada pela
soma da demanda total do sistema VLT e demanda total do sistema de ônibus.

12.4

Arrecadação e Repartição Tarifária

Após a ilustração dos custos do transporte coletivo por ônibus e o desenho da demanda do
sistema integrado, é possível desenvolver a análise da arrecadação tarifária do sistema
integrado VLT-ônibus de modo a identificar a necessidade de subsídio ao sistema.
Em seguida será demonstrado a arrecadação do sistema integrado e o repasse tarifário.
Cabe ressaltar, que para efeito do cálculo do valor da arrecadação do sistema integrado será
considerado o número de passageiros equivalentes do sistema.
Tabela 84: Arrecadação Passageiros Equivalentes do VLT
Cenário

Passageiros Equivalente VLT
A

Tarifa
B

Arrecadação Passageiros Equivalentes VLT
C= A x B

Cenário 1

5.096.390,76

R$ 3,60

R$ 18.347.006,72

Cenário 3

5.803.054,80

R$ 3,60

R$ 20.890.997,28

Cenário 4

4.437.942,42

R$ 3,60

R$ 15.976.592,70

Fonte: Elaboração KPMG

Da tabela acima é possível inferir o valor da receita proveniente do VLT com base no número
de passageiros equivalentes e uma tarifa de utilização do serviço correspondente a R$ 3,60.
Na
Tabela 85 observa-se a diferença entre a arrecadação do sistema integrado de transporte
coletivo VLT-ônibus e o custo total do sistema de ônibus, calculado por sua vez na Tabela 81.
Tabela 85: Arrecadação Sistema Integrado
Cenário

Arrecadação do
Sistema Integrado
A

Custo Total Sistema
Ônibus
B

Diferença Arrecadação
Arrecadação por
Sist. Integr. e Custo Tot. Passageiro Equivalente
Sist. Ônibus
- VLT
C=A-B
D

Diferença
E=C-D

Cenário 1

R$ 231.195.731

R$ 180.346.962,95

R$ 50.848.768,05

R$ 18.347.006,72 R$ 32.501.761,33

Cenário 3

R$ 248.366.454

R$ 198.292.093,42

R$ 50.074.360,57

R$ 20.890.997,28 R$ 29.183.363,29
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Cenário

Cenário 4

Arrecadação do
Sistema Integrado
A
R$ 231.195.731

Custo Total Sistema
Ônibus
B

Diferença Arrecadação
Arrecadação por
Sist. Integr. e Custo Tot. Passageiro Equivalente
Sist. Ônibus
- VLT
C=A-B
D

R$ 201.856.829,33

R$ 29.338.901,67

Diferença
E=C-D

R$ 15.976.592,70 R$ 13.362.308,97

Fonte: Elaboração KPMG

Assim sendo, a partir da diferença encontrada na tabela acima é possível avançar para o cálculo
do repasse tarifário. O cálculo consiste da divisão entre o número total de passageiros de
integrações, ou seja passageiros que utilizam os dois modais do sistema integrado (VLT e
ônibus) e o valor correspondente a diferença. Os cálculos serão demonstrados na tabela a
seguir para os quatro cenários de demanda.
Tabela 86: Repasse Tarifário VLT
Cenário

Diferença
A

Total Passageiros Equivalentes Repasse Tarifário ao
Repasse Tarifário Ônibus
de Integrações
VLT
D = R$ 3,60 - C
B
C = A/B

Cenário 1

R$ 32.501.761,33

23.831.314,6

R$ 1,36

R$ 2,24

Cenário 3

R$ 29.183.363,29

17.170.723,0

R$ 1,70

R$ 1,90

Cenário 4

R$ 13.362.308,97

19.375.631,3

R$ 0,69

R$ 2,91

Fonte: Elaboração KPMG

A partir dos números apresentados, pode-se inferir a necessidade de operação do VLT em um
sistema, ou seja, VLT e ônibus como partes de um todo de modo que as linhas dos dois
modais integrem umas às outras.

12.5

Conclusões

Tendo por base os custos totais do sistema de ônibus e garantindo o equilíbrio econômicofinanceiro das operações de ônibus, verifica-se que a arrecadação total do sistema possibilita
o repasse de receita para o VLT. Tal como mostrado na Tabela 84, a tarifa técnica do sistema
de ônibus nos cenários analisados é sempre inferior a tarifa atualmente em vigor (R$ 3,60).
Os valores identificados como C - Repasse Tarifário ao VLT, foram considerados no plano de
negócios e na análise de viabilidade econômica financeira da operação do VLT (Capítulo 12
deste relatório) como sendo receita do VLT (repasse do sistema).
Os valores identificados como E – Tarifa Técnica do VLT, têm como base as análises
desenvolvidas no capítulo 12 e visa demonstrar a necessidade da operação do VLT ser
subsidiada.
Conclui-se que com a introdução do VLT e de acordo com a tarifa base de R$ 3,60, o sistema
integrado VLT-ônibus não é autossuficiente, ou seja, mesmo que analisado de forma integrada,
haverá necessidade de subsidiar o sistema de transporte coletivo de Cuiabá e Várzea Grande.
Para efeito deste trabalho foi considerado que este subsídio será alocado integralmente ao
contrato do VLT.
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13

Considerações, Conclusões e Recomendações

13.1

Considerações

Na análise dos resultados do Produto 3 é importante ter em consideração que os resultados
decorrem da utilização de determinadas premissas de receitas, investimentos e custos e
despesas de operação e manutenção relativos ao Projeto, devidamente identificados no
estudo. Assim, a utilização de premissas diferentes das apresentadas neste documento
poderá alterar os resultados obtidos.
Neste sentido, é importante ainda reforçar que a projeção, seja de receitas, custos/despesas
de operação e manutenção e valores de investimento no longo prazo (até o ano de 2047) é
um exercício cujos resultados devem ser analisados com particular cautela, dado que a
alteração das premissas que serviram de base à preparação das projeções poderá ter impactos
significativas nos resultados apresentados.
Adicionalmente às premissas operacionais consideradas para a realização das análises
econômico-financeiras, os resultados e conclusões do Estudo têm por base algumas
considerações que merecem destaque:


Âmbito do Estudo: O Estudo de Demanda e Análise da Viabilidade Econômicofinanceira da Operação do VLT consideram a conclusão do traçado completo (contrato
RDC);



Início da Operação: Para efeitos do presente estudo, considerou-se que o contrato de
operação e manutenção do Sistema VLT de Cuiabá e Várzea Grande se inicia em 1 de
janeiro de 2018, sendo o primeiro mês de vigência do contrato considerado como
período de pré-operação, iniciando a operação em 01 de fevereiro de 2018.

Em relação aos riscos mapeados o Projeto, alguns pontos merecem especial destaque, uma
vez que poderão impactar diretamente no sucesso do Projeto. Tais riscos são inerentes a
potenciais limitações dos modelos que pressupõem a participação direta do setor privado
(Concessão Comum e PPP), e podem resultar em reduzida atratividade, nomeadamente:


Risco de demanda;

 Risco de interface da operação com a infraestrutura;
 Concorrência entre os diferentes modais de transporte coletivo (VLT e ônibus);
 Arrecadação e distribuição dos recursos entre os vários modais de transporte coletivo;
 Risco de recebimento da contraprestação, no caso do modelo de PPP.

13.2

Conclusões

A seguir são apresentadas as principais conclusões decorrentes das análises realizadas ao
longo da execução dos trabalhos:


Matriz de Risco, Modelo de Negócio e Viabilidade Econômico-financeira do VLT
Na análise de riscos realizada para o Projeto, concluiu-se que o modelo de Empresa
Pública é o que representa um maior risco para o Estado. Nos modelos de Concessão
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Comum e PPP, há um compartilhamento do risco entre o setor Público e Privado,
sendo que o modelo de PPP, face aos riscos específicos do Projeto, é a opção que
melhor aloca os riscos entre as Partes.
A definição do modelo de negócio teve como base os objetivos do Estado para o
Projeto, bem como os objetivos do modelo de negócio:
Objetivos do Estado para o Projeto
 Implementar um sistema de transporte coletivo eficiente;
 Melhorar o nível de serviço e conforto para os usuários;
 Minimizar os encargos do Projeto para o Estado;
 Minimizar os riscos para o Estado.
Objetivos do Modelo de Negócio
 Maximizar o valor do Projeto;
 Maximizar os ganhos de eficiência;
 Garantir o whole-life cycle approach, ou seja, garantir contratos que
acompanhem a vida útil dos bens afetos ao contrato (infraestrutura e
material rodante);
 Minimizar os riscos;
 Minimizar os custos do Projeto.
Tendo por base os objetivos identificados, concluiu-se que entre as alternativas de
modelo de negócio analisadas (Empresa Pública, Concessão Comum e PPP
Patrocinada), as opções que melhor garantem o cumprimento e maximização dos
objetivos do Projeto são a Concessão Comum e a PPP na modalidade Patrocinada.
Contudo, a definição do modelo de negócio depende diretamente da capacidade do
Projeto em ser financeiramente autossuficiente.
Neste sentido, foram analisados vários cenários de demanda, sendo que a operação
do VLT não se mostrou ser autossuficiente, isto é, as receitas de mercado (receitas
tarifárias e receitas acessórias) não serão suficientes para fazer face aos custos de
operação e manutenção e à remuneração/rentabilidade mínima exigida pelo agente
privado, fazendo-se necessário o pagamento de contraprestações do Estado para
viabilizar o Projeto.
Assim, considerando que a operação do VLT não é autossuficiente, havendo a
necessidade de pagamento de contraprestações do Estado, conclui-se que o modelo
de negócio que permite viabilizar o Projeto é o modelo PPP na modalidade patrocinada.
Ou seja, de acordo com as análises efetuadas, o modelo de PPP garante o
cumprimento e a maximização dos objetivos do Projeto, além de ser o modelo que
melhor aloca os riscos entre as Partes.
Em termos de esforço financeiro do Estado para viabilizar o Projeto, as análises
realizadas indicam que para o Cenário Base, a contraprestação anual é de cerca de R$
37.570.000 no primeiro ano de operação, a preços de Dezembro de 2015.
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Estrutura de Garantias
De acordo com as análises efetuadas, o Projeto será estruturado via modelo PPP na
modalidade patrocinada, sendo necessário a estruturação de uma garantia pública
robusta e condizente com o mercado, de forma a viabilizar o Projeto e atrair empresas
interessadas em operar o Sistema VLT de Cuiabá e Várzea Grande.
Neste sentido, foram analisadas alternativas para a estruturação da garantia pública
para o Projeto do VLT, além de outros projetos de PPP de interesse do Estado. Como
resultado, duas opções mostram-se mais adequadas ao Projeto: (i) o mesmo
mecanismo de garantia (Conta-Garantia) do projeto “Ganha Tempo”, ou (ii) analisar a
possibilidade de se criar uma Empresa Estatal Garantidora, como forma de estabelecer
um instrumento de garantia que pode ser utilizado em outros projetos PPP do Estado
de Mato Grosso.



Regulação do transporte coletivo
No âmbito do novo paradigma do transporte coletivo dos municípios de Cuiabá e
Várzea Grande com a entrada em operação do VLT, entende-se necessária uma
agência reguladora forte e independente.
Tendo por base a análise de outros Estados, conclui-se que entre os caminhos
possíveis para adequação institucional da agência reguladora no Estado de Mato
Grosso estão:
 Ampliação da esfera de atuação da AGER na regulação do transporte
coletivo de modo a incluir a regulação do transporte metropolitano
adicionalmente ao intermunicipal com seu devido fortalecimento
institucional; ou
 Criação de uma agência reguladora específica para o sistema de transporte
coletivo metropolitano.
Em qualquer um dos caminhos apontados, se fazem necessárias iniciativas do Estado
para apoiar e regular uma reforma institucional. No processo de escolha da melhor
alternativa para o sistema de transporte coletivo integrado envolvendo o VLT faz-se
necessário analisar em detalhes questões chave sobre a governança do sistema, de
natureza estratégica tais como: (i) regulação; (ii) câmara de compensação tarifária; e (iii)
gestão da arrecadação.



Balanço dos custos do Sistema
Tendo por base os custos totais do sistema de ônibus e garantindo o equilíbrio
econômico-financeiro das operações de ônibus, verifica-se que a arrecadação total do
sistema possibilita o repasse de receita para o VLT. A tarifa técnica do sistema de
ônibus nos cenários analisados é sempre inferior à tarifa atualmente em vigor (R$ 3,60).
No Cenário Base, conclui-se que o valor de repasse tarifário do sistema VLT-ônibus
para o VLT por conta dos passageiros de integrações, ou seja passageiros que utilizam
os dois modais do sistema integrado (VLT e ônibus), será de cerca R$ 1,36 por
passageiro equivalente.
As análises permitiram concluir que com a introdução do VLT e de acordo com a tarifa
base de R$ 3,60, o sistema integrado VLT-ônibus não é autossuficiente, ou seja,
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mesmo que analisado de forma integrada, haverá a necessidade de subsidiar o sistema
de transporte coletivo de Cuiabá e Várzea Grande. Para efeito deste trabalho foi
considerado que este subsídio será alocado integralmente ao contrato do VLT.

13.3

Recomendações

Para que os resultados e conclusões do Plano de Negócios e Estudo de Viabilidade
Econômico-Financeira do Projeto possam se confirmar através da implantação do VLT, o
presente estudo deve ser considerado no planejamento do transporte coletivo de Cuiabá e
Várzea Grande e na decisão de se avançar com a licitação da operação e manutenção do
Sistema de VLT. Este ponto é muito importante na medida em que se, por um lado, uma das
principais premissas de captação de demanda pressupõe a estruturação de rotas de ônibus
de alimentação do VLT nos sistemas de Cuiabá, Várzea Grande e intermunicipal, por outro
lado, o sucesso do Projeto está intrinsicamente ligado ao potencial de atratividade do mesmo
junto ao setor privado.
No intuito de contribuir com os passos que devem nortear a jornada que começa com a
retomada das obras de implantação do VLT, buscaremos indicar, de forma objetiva, um
conjunto de ações que não devem ser relevadas durante essa caminhada, a fim de cumprirem
com as expectativas de soluções para este processo de considerável complexidade.
Dado que o processo de tomada de decisão sobre futuro do VLT envolve entender as
alternativas existentes e suas implicações, priorizar o caminho escolhido e compreender os
riscos do processo, é de extrema importância que os Comitês que se formem para conduzir
este tema sejam devidamente assessorados e acompanhados por especialistas durante todo
o processo de escolha, a fim de permitir um andamento contínuo, seguro e célere.
Desta forma, um Plano de Ação para a implantação do VLT deve ser definido urgentemente,
considerando que o assunto envolve inúmeros atores e carece de uma adequada governança,
e provavelmente, exigirá estudos complementares. É fundamental alocar responsabilidades
para a devida execução do plano e, particularmente, atender seu cronograma.
Não há como deixar de ressaltar a questão da gestão e acompanhamento da implantação do
VLT, principalmente, para se evitar surpresas em conhecidos caminhos críticos e que as
previsões de execução sejam equivalentes ao efetivamente realizado.
Por fim, o acompanhamento e a regulação da operação do VLT deve, desde já, ser matéria de
intenso trabalho. A construção de um Contrato de PPP que siga a boas práticas internacionais
sobre o tema, assim como a existência de uma Agência Reguladora independente com
métricas, procedimentos e estrutura adequada para o bom funcionamento do sistema de
transporte coletivo da Região Metropolitana do Vale do Rio Cuiabá são cruciais para o sucesso.
Em que pese todos os problemas que o Governo de Mato Grosso tem enfrentado para
implantar o projeto, acredita-se que é possível atrair empresas interessadas em operar o VLT
Cuiabá-Várzea Grande. Certamente, o presente trabalho já é clara evidência nesta busca de se
mitigar os riscos associados aos diversos temas relacionados aos aspectos do “negócio VLT”
e permitir sua efetiva realização em benefício da sociedade Mato-Grossense.
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ANEXO I
Tabela de correspondência das
atividades elencadas no Termo de
Referência e o Produto 3

Anexos Produto 3 B

Anexo I - Tabela de correspondência das atividades elencadas no
Termo de Referência e o Produto 3
Plano de Negócios e Estudo de viabilidade econômico-financeira do Projeto VLT
Item

Atividades

Capítulo/Item

1

Entendimento da regulação do transporte coletivo nos municípios
de Cuiabá e Várzea Grande.

Item 4.3

2

Entendimento dos contratos de concessão de transporte coletivo
existentes nos municípios de Cuiabá e Várzea Grande.

Item 4.2

3

Entendimento das características físicas e funcionais do projeto
do VLT existente.

Itens 2.2 e 2.3

4

Elaboração de um modelo de negócios de concessão para a
operação do VLT (“Modelo de Negócios”) considerando os
cenários alternativos de operação simulados no Estudo de
Demanda (“Cenários Alternativos”).

Capítulo 11

5

Análise de riscos (projeto, construção, operação e financeiro) com
identificação e avaliação preliminar sobre eventuais dificuldades e
riscos para implantação e operação do projeto e respectivos
mecanismos de mitigação em cada um dos Cenários Alternativos.

Capítulo 6

6

Elaboração de planilha eletrônica com o conjunto de
demonstrativos financeiros projetados para o Modelo de
Negócios, incluindo Demonstração de Resultados, Balanço
Patrimonial e Fluxos de Caixa (“Modelo Financeiro”) para análise
de viabilidade econômico-financeira do Modelo de Negócios de
cada um dos Cenários Alternativos.

Anexo ao relatório - CD

7

Custos finais e balanço do sistema integrado, e a consolidação dos
Custos de Operação dos Serviços, custos Unitários de Operação
do Serviço de Ônibus, o cálculo global dos custos do sistema
integrado de transporte coletivo, as estimativas de Repartição da
Demanda entre os Serviços de Transporte Tronco-Alimentado
VLT-Ônibus, o Balanço Final do Sistema, as receitas do Sistema
Tronco-Alimentado Integrado VLT-Ônibus e o balanço Custo e
Receitas.

Capítulo 12

8

Análise de sensibilidade dos Cenários Alternativos com relação à
demanda, custos operacionais, estimativas de investimentos e
estrutura de capital e de financiamento, para a definição dos
parâmetros da concessão, tais como:
-

Tarifa

Item 11.4 e 11.5

Contraprestação do governo;

-

Prazo de concessão;

-

Taxa Interna de Retorno (TIR).
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Plano de Negócios e Estudo de viabilidade econômico-financeira do Projeto VLT
Item

Atividades

Capítulo/Item

9

Avaliação de garantias necessárias à viabilidade e alternativas de
estrutura de garantias (Públicas e Privadas), fundo garantidor,
entre outros.

Capítulo 9

10

Consolidar todos os estudos realizados em um Plano de Negócios
e Estudo de Viabilidade Econômico-financeira do VLT, incluindo:
Descrição de cada um dos Cenários Alternativos para o VLT
com suas respectivas características operacionais e modelo de
integração com o serviço de ônibus

Item 11.4

Matriz de Riscos (identificação, alocação e mitigação) e Matriz
de responsabilidades (identificação, alocação, mitigação e
penalidades).

Capítulo 6

Descrição das premissas (macroeconômicas, técnicas,
operacionais, tributárias e financeiras) e dos resultados da Análise
de Viabilidade Econômica e Financeira do empreendimento em
cada um dos Cenários Alternativos.

Itens 11.1, 11.2 e 11.3

-

Alternativas de estrutura de garantias.

Capítulo 9

Fonte: Elaboração KPMG
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ANEXO I
Demonstrações Financeiras –
Cenário 1
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Anexo II – Demonstrações Financeiras – Cenário 1.
Tabela 1: Demonstrativo do Resultado do Exercício
DRE

(R$ '000)
Ano 1

Ano 2

Ano 3

Ano 4

Ano 5

Ano 6

Ano 7

Ano 8

Ano 9

Ano 10

Receita Bruta
Tarifa
Acessória
Contraprestação

93.006
52.736
1.582
38.688

106.889
60.667
1.820
44.402

111.608
63.754
1.913
45.941

117.173
66.998
2.010
48.165

123.016
70.408
2.112
50.496

129.150
73.991
2.220
52.940

135.590
77.756
2.333
55.502

141.627
81.798
2.454
57.375

148.508
85.782
2.573
60.152

155.722
89.960
2.699
63.064

(-) Tributos
Taxa AGER
ISS

(5.737)
(1.086)
(4.650)

(6.594)
(1.250)
(5.344)

(6.894)
(1.313)
(5.580)

(7.239)
(1.380)
(5.859)

(7.601)
(1.450)
(6.151)

(7.982)
(1.524)
(6.458)

(8.381)
(1.602)
(6.780)

(8.766)
(1.685)
(7.081)

(9.192)
(1.767)
(7.425)

(9.639)
(1.853)
(7.786)

Receita Líquida

87.270

100.295

104.714

109.934

115.415

121.168

127.209

132.861

139.315

146.083

(69.747)

(80.029)

(83.883)

(87.923)

(92.158)

(96.596)

(101.249)

(106.125)

(111.236)

(116.594)

17.522
20%

20.266
20%

20.831
20%

22.011
20%

23.257
20%

24.572
20%

25.960
20%

26.736
20%

28.079
20%

29.489
20%

(11.482)

(13.182)

(13.818)

(14.492)

(15.199)

(15.940)

(16.717)

(17.526)

(18.375)

(19.265)

6.040
7%

7.084
7%

7.013
7%

7.519
7%

8.058
7%

8.632
7%

9.243
7%

9.209
7%

9.703
7%

10.224
7%

-

(1.095)

(1.095)

(1.095)

(1.095)

(1.095)

(1.095)

(1.095)

(1.095)

(1.095)

6.040
7%

5.988
6%

5.918
6%

6.424
6%

6.963
6%

7.537
6%

8.148
6%

8.114
6%

8.608
6%

9.129
6%

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6.040

5.988

5.918

6.424

6.963

7.537

8.148

8.114

8.608

9.129

(2.030)

(2.012)

(1.988)

(2.160)

(2.343)

(2.539)

(2.746)

(2.735)

(2.903)

(3.080)

4.011
5%

3.976
4%

3.930
4%

4.264
4%

4.619
4%

4.998
4%

5.402
4%

5.379
4%

5.705
4%

6.049
4%

(-) Custos Operacionais
Lucro Bruto
% Margem bruta
Despesas administrativas
EBITDA
% Margem EBITDA
Depreciação/Amortização
EBIT
% Margem EBIT
Resultado Financeiro
EBT
(-) IR e CSLL
Lucro Líquido
% Margem Líquida
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DRE

(R$ '000)
Ano 11

Ano 12

Ano 13

Ano 14

Ano 15

Ano 16

Ano 17

Ano 18

Ano 19

Ano 20

Receita Bruta
Tarifa
Acessória
Contraprestação

163.288
94.341
2.830
66.116

171.220
98.936
2.968
69.316

179.211
103.755
3.113
72.343

187.917
108.809
3.264
75.844

197.047
114.108
3.423
79.515

206.620
119.666
3.590
83.364

216.658
125.494
3.765
87.399

226.695
132.062
3.962
90.672

237.758
138.541
4.156
95.060

249.361
145.339
4.360
99.661

(-) Tributos
Taxa AGER
ISS

(10.108)
(1.943)
(8.164)

(10.599)
(2.038)
(8.561)

(11.098)
(2.137)
(8.961)

(11.637)
(2.241)
(9.396)

(12.203)
(2.351)
(9.852)

(12.796)
(2.465)
(10.331)

(13.418)
(2.585)
(10.833)

(14.055)
(2.720)
(11.335)

(14.742)
(2.854)
(11.888)

(15.462)
(2.994)
(12.468)

Receita Líquida

153.180

160.621

168.113

176.280

184.844

193.824

203.240

212.640

223.016

233.899

(122.209)

(128.095)

(134.265)

(140.732)

(147.510)

(154.615)

(162.062)

(169.867)

(178.049)

(186.625)

30.970
20%

32.526
20%

33.848
20%

35.548
20%

37.334
20%

39.209
20%

41.178
20%

42.773
20%

44.967
20%

47.274
20%

(20.199)

(21.177)

(22.200)

(23.275)

(24.403)

(25.585)

(26.824)

(28.128)

(29.492)

(30.922)

EBITDA
% Margem EBITDA

10.772
7%

11.349
7%

11.648
7%

12.273
7%

12.931
7%

13.624
7%

14.354
7%

14.645
7%

15.476
7%

16.352
7%

Depreciação/Amortização

(1.095)

(1.095)

(1.095)

(1.095)

(1.095)

(1.095)

(1.095)

(1.095)

(1.095)

(1.095)

9.676
6%

10.253
6%

10.553
6%

11.178
6%

11.836
6%

12.529
6%

13.259
7%

13.550
6%

14.380
6%

15.257
7%

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

9.676

10.253

10.553

11.178

11.836

12.529

13.259

13.550

14.380

15.257

(3.266)

(3.462)

(3.564)

(3.776)

(4.000)

(4.236)

(4.484)

(4.583)

(4.865)

(5.163)

6.410
4%

6.791
4%

6.989
4%

7.401
4%

7.836
4%

8.293
4%

8.775
4%

8.967
4%

9.515
4%

10.093
4%

(-) Custos Operacionais
Lucro Bruto
% Margem bruta
Despesas administrativas

EBIT
% Margem EBIT
Resultado Financeiro
EBT
(-) IR e CSLL
Lucro Líquido
% Margem Líquida

Anexos Produto 3

DRE

(R$ '000)
Ano 21

Ano 22

Ano 23

Ano 24

Ano 25

Ano 26

Ano 27

Ano 28

Ano 29

Ano 30

Receita Bruta
Tarifa
Acessória
Contraprestação

261.529
152.470
4.574
104.485

274.292
159.951
4.799
109.542

286.896
167.799
5.034
114.063

300.897
176.032
5.281
119.583

315.581
184.670
5.540
125.371

330.982
193.730
5.812
131.439

347.134
203.236
6.097
137.801

363.406
213.582
6.407
143.416

380.995
223.920
6.718
150.358

399.435
234.758
7.043
157.635

(-) Tributos
Taxa AGER
ISS

(16.217)
(3.141)
(13.076)

(17.010)
(3.295)
(13.715)

(17.801)
(3.457)
(14.345)

(18.671)
(3.626)
(15.045)

(19.583)
(3.804)
(15.779)

(20.540)
(3.991)
(16.549)

(21.543)
(4.187)
(17.357)

(22.570)
(4.400)
(18.170)

(23.662)
(4.613)
(19.050)

(24.808)
(4.836)
(19.972)

Receita Líquida

245.312

257.282

269.094

282.226

295.998

310.442

325.590

340.836

357.332

374.627

(195.613)

(205.035)

(214.911)

(225.262)

(236.112)

(247.485)

(259.405)

(271.900)

(284.996)

(298.724)

49.699
20%

52.247
20%

54.184
20%

56.963
20%

59.885
20%

62.957
20%

66.185
20%

68.936
20%

72.336
20%

75.904
20%

(32.422)

(33.994)

(35.634)

(37.363)

(39.175)

(41.075)

(43.067)

(45.156)

(47.341)

(49.633)

EBITDA
% Margem EBITDA

17.277
7%

18.253
7%

18.549
7%

19.601
7%

20.711
7%

21.882
7%

23.118
7%

23.780
7%

24.995
7%

26.271
7%

Depreciação/Amortização

(1.095)

(1.095)

(1.095)

(1.095)

(1.095)

(1.095)

(1.095)

(1.095)

(1.095)

(1.095)

EBIT
% Margem EBIT

16.181
7%

17.157
7%

17.454
6%

18.506
7%

19.615
7%

20.787
7%

22.023
7%

22.685
7%

23.899
7%

25.176
7%

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

EBT

16.181

17.157

17.454

18.506

19.615

20.787

22.023

22.685

23.899

25.176

(-) IR e CSLL

(5.478)

(5.810)

(5.910)

(6.268)

(6.645)

(7.044)

(7.464)

(7.689)

(8.102)

(8.536)

Lucro Líquido
% Margem Líquida

10.704
4%

11.348
4%

11.544
4%

12.238
4%

12.970
4%

13.743
4%

14.559
4%

14.996
4%

15.798
4%

16.640
4%

(-) Custos Operacionais
Lucro Bruto
% Margem bruta
Despesas administrativas

Resultado Financeiro

Fonte: Elaboração KPMG
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Tabela 2: Fluxo de Caixa do Projeto
Fluxo de Caixa do PROJETO

Atividades Operacionais

(R$ '000)

I

(+/-) EBIT
(+) Amortização e Depreciação
(+/-) Variação de capital de giro
(-) IR/CSLL do PROJETO
Atividades de Investim ento

II

(-) Investimentos
(=) Fluxo de Caixa Líquido do Projeto

Fluxo de Caixa do PROJETO

Atividades Operacionais

III = I + II

I

II

(-) Investimentos
(=) Fluxo de Caixa Líquido do Projeto

Ano 2

Ano 3

Ano 4

Ano 5

Ano 6

Ano 7

Ano 8

Ano 9

Ano 10

11.236

6.112

5.388

5.807

6.160

6.561

6.958

6.994

7.333

7.702

6.040
(2.030)
7.225

5.988
1.095
(2.012)
1.040

5.918
1.095
(1.988)
363

6.424
1.095
(2.160)
448

6.963
1.095
(2.343)
445

7.537
1.095
(2.539)
467

8.148
1.095
(2.746)
461

8.114
1.095
(2.735)
520

8.608
1.095
(2.903)
532

9.129
1.095
(3.080)
558

(31.761)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(31.761)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(20.525)

6.112

5.388

5.807

6.160

6.561

6.958

6.994

7.333

7.702

Ano 11

Ano 12

Ano 13

Ano 14

Ano 15

Ano 16

Ano 17

Ano 18

Ano 19

Ano 20

8.056

8.534

8.717

9.170

9.595

10.170

10.645

10.860

11.413

12.133

9.676
1.095
(3.266)
550

10.253
1.095
(3.462)
647

10.553
1.095
(3.564)
632

11.178
1.095
(3.776)
673

11.836
1.095
(4.000)
664

12.529
1.095
(4.236)
782

13.259
1.095
(4.484)
776

13.550
1.095
(4.583)
798

14.380
1.095
(4.865)
803

15.257
1.095
(5.163)
945

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

8.056

8.534

8.717

9.170

9.595

10.170

10.645

10.860

11.413

12.133

(R$ '000)

(+/-) EBIT
(+) Amortização e Depreciação
(+/-) Variação de capital de giro
(-) IR/CSLL do PROJETO
Atividades de Investim ento

Ano 1

III = I + II

Anexos Produto 3

Fluxo de Caixa do PROJETO

Atividades Operacionais

(R$ '000)

I

(+/-) EBIT
(+) Amortização e Depreciação
(+/-) Variação de capital de giro
(-) IR/CSLL do PROJETO
Atividades de Investim ento

II

(-) Investimentos
(=) Fluxo de Caixa Líquido do Projeto

III = I + II

Ano 21

Ano 22

Ano 23

Ano 24

Ano 25

Ano 26

Ano 27

Ano 28

Ano 29

Ano 30

12.737

13.427

13.585

14.473

15.197

16.025

16.825

17.449

18.255

19.163

16.181
1.095
(5.478)
938

17.157
1.095
(5.810)
983

17.454
1.095
(5.910)
946

18.506
1.095
(6.268)
1.141

19.615
1.095
(6.645)
1.132

20.787
1.095
(7.044)
1.187

22.023
1.095
(7.464)
1.171

22.685
1.095
(7.689)
1.358

23.899
1.095
(8.102)
1.362

25.176
1.095
(8.536)
1.428

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

12.737

13.427

13.585

14.473

15.197

16.025

16.825

17.449

18.255

19.163

Fonte: Elaboração KPMG
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Tabela 3: Balanço Patrimonial
BP
Ativo

(R$ '000)
Ano 1

Ano 2

Ano 3

Ano 4

Ano 5

Ano 6

Ano 7

Ano 8

Ano 9

Ano 10

7.644

8.785

9.148

9.631

10.920

12.713

14.519

16.404

18.300

20.238

7.644
-

8.785
-

9.148
-

9.631
-

809
10.111
-

2.098
10.615
-

3.405
11.114
-

4.763
11.641
-

6.094
12.206
-

7.439
12.799
-

31.761

30.666

29.570

28.475

27.380

26.285

25.190

24.094

22.999

21.904

31.761
-

31.761
(1.095)

31.761
(2.190)

31.761
(3.286)

31.761
(4.381)

31.761
(5.476)

31.761
(6.571)

31.761
(7.666)

31.761
(8.762)

31.761
(9.857)

39.405

39.451

38.719

38.106

38.299

38.997

39.709

40.498

41.299

42.142

Ano 1

Ano 2

Ano 3

Ano 4

Ano 5

Ano 6

Ano 7

Ano 8

Ano 9

Ano 10

Passivo

7.225

8.266

8.629

9.077

9.522

9.989

10.450

10.970

11.502

12.060

Contas a pagar
Impostos a Pagar

6.676
549

7.661
605

8.008
620

8.418
659

8.824
698

9.250
739

9.669
781

10.163
807

10.653
849

11.167
893

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Patrim ônio Líquido

32.180

31.185

30.090

29.029

28.777

29.008

29.258

29.528

29.797

30.083

Capital Social
Reserva Legal
Lucro Acum ulado depois da Distribuição
Lucro Acumulado - Reserva Legal
Dividendos Acumulados

28.169
4.011
4.011
-

28.169
199
2.817
7.788
(4.971)

28.169
395
1.526
11.521
(9.996)

28.169
608
252
15.572
(15.320)

28.169
839
(231)
19.960
(20.191)

28.169
1.089
(250)
24.709
(24.959)

28.169
1.359
(270)
29.840
(30.110)

28.169
1.628
(269)
34.951
(35.220)

28.169
1.914
(285)
40.371
(40.656)

28.169
2.216
(302)
46.117
(46.420)

PASSIVO TOTAL

39.405

39.451

38.719

38.106

38.299

38.997

39.709

40.498

41.299

42.142

Ativo Circulante

I

Caixa Excedente
Conta Reserva
Caixa Mínimo
Contas a receber
Ativo Perm anente

II

Imobilizado Bruto
Depreciação Acumulada
ATIVO TOTAL
BP
Passivo

Exigível a Longo Prazo

III = I + II
(R$ '000)
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BP
Ativo

(R$ '000)
Ano 11

Ano 12

Ano 13

Ano 14

Ano 15

Ano 16

Ano 17

Ano 18

Ano 19

Ano 20

22.186

24.249

26.316

28.434

30.563

32.832

35.117

37.449

39.796

42.312

8.802
13.384
-

10.176
14.073
-

11.587
14.730
-

12.989
15.445
-

14.412
16.151
-

15.850
16.982
-

17.310
17.807
-

18.817
18.633
-

20.307
19.488
-

21.816
20.495
-

20.809

19.714

18.618

17.523

16.428

15.333

14.238

13.142

12.047

10.952

31.761
(10.952)

31.761
(12.047)

31.761
(13.142)

31.761
(14.238)

31.761
(15.333)

31.761
(16.428)

31.761
(17.523)

31.761
(18.618)

31.761
(19.714)

31.761
(20.809)

42.995

43.963

44.935

45.957

46.991

48.165

49.355

50.592

51.843

53.264

Ano 11

Ano 12

Ano 13

Ano 14

Ano 15

Ano 16

Ano 17

Ano 18

Ano 19

Ano 20

Passivo

12.610

13.257

13.890

14.563

15.227

16.008

16.784

17.582

18.385

19.330

Contas a pagar
Impostos a Pagar

11.673
937

12.269
988

12.860
1.029

13.480
1.083

14.091
1.135

14.811
1.197

15.525
1.259

16.274
1.308

17.012
1.373

17.881
1.449

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

30.385

30.706

31.045

31.395

31.765

32.157

32.571

33.010

33.458

33.934

28.169
2.537
(321)
52.207
(52.528)

28.169
2.876
(340)
58.659
(58.998)

28.169
3.226
(349)
65.298
(65.648)

28.169
3.596
(370)
72.330
(72.700)

28.169
3.988
(392)
79.774
(80.165)

28.169
4.402
(415)
87.652
(88.067)

28.169
4.841
(439)
95.988
(96.427)

28.169
5.289
(448)
104.507
(104.955)

28.169
5.765
(476)
113.546
(114.022)

28.169
5.765
123.639
(123.639)

42.995

43.963

44.935

45.957

46.991

48.165

49.355

50.592

51.843

53.264

Ativo Circulante

I

Caixa Excedente
Conta Reserva
Caixa Mínimo
Contas a receber
Ativo Perm anente

II

Imobilizado Bruto
Depreciação Acumulada
ATIVO TOTAL
BP
Passivo

Exigível a Longo Prazo
Patrim ônio Líquido
Capital Social
Reserva Legal
Lucro Acum ulado depois da Distribuição
Lucro Acumulado - Reserva Legal
Dividendos Acumulados
PASSIVO TOTAL

III = I + II
(R$ '000)
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BP
Ativo

(R$ '000)
Ano 21

Ano 22

Ano 23

Ano 24

Ano 25

Ano 26

Ano 27

Ano 28

Ano 29

Ano 30

44.345

46.423

48.464

50.700

52.927

55.210

57.476

59.928

62.386

64.909

22.849
21.496
-

23.879
22.545
-

24.948
23.516
-

25.969
24.731
-

26.989
25.938
-

28.006
27.204
-

29.022
28.454
-

30.059
29.869
-

31.071
31.315
-

32.079
32.830
-

9.857

8.762

7.666

6.571

5.476

4.381

3.286

2.190

1.095

-

31.761
(21.904)

31.761
(22.999)

31.761
(24.094)

31.761
(25.190)

31.761
(26.285)

31.761
(27.380)

31.761
(28.475)

31.761
(29.570)

31.761
(30.666)

31.761
(31.761)

54.202

55.185

56.131

57.271

58.403

59.590

60.761

62.119

63.481

64.909

Ano 21

Ano 22

Ano 23

Ano 24

Ano 25

Ano 26

Ano 27

Ano 28

Ano 29

Ano 30

Passivo

20.268

21.251

22.197

23.337

24.469

25.656

26.827

28.185

29.547

30.975

Contas a pagar
Impostos a Pagar

18.743
1.525

19.646
1.605

20.536
1.660

21.586
1.752

22.626
1.843

23.717
1.939

24.793
2.034

26.059
2.125

27.315
2.232

28.632
2.343

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

33.934

33.934

33.934

33.934

33.934

33.934

33.934

33.934

33.934

33.934

28.169
5.765
134.343
(134.343)

28.169
5.765
145.691
(145.691)

28.169
5.765
157.235
(157.235)

28.169
5.765
169.472
(169.472)

28.169
5.765
182.442
(182.442)

28.169
5.765
196.186
(196.186)

28.169
5.765
210.745
(210.745)

28.169
5.765
225.741
(225.741)

28.169
5.765
241.539
(241.539)

28.169
5.765
258.179
(258.179)

54.202

55.185

56.131

57.271

58.403

59.590

60.761

62.119

63.481

64.909

Ativo Circulante

I

Caixa Excedente
Conta Reserva
Caixa Mínimo
Contas a receber
Ativo Perm anente

II

Imobilizado Bruto
Depreciação Acumulada
ATIVO TOTAL
BP
Passivo

Exigível a Longo Prazo
Patrim ônio Líquido
Capital Social
Reserva Legal
Lucro Acum ulado depois da Distribuição
Lucro Acumulado - Reserva Legal
Dividendos Acumulados
PASSIVO TOTAL

III = I + II
(R$ '000)

Fonte: Elaboração KPMG
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ANEXO I I
Legislação

Anexos Produto 3

Anexo III – Legislação.
Para a realização de algumas partes do Produto 3 se fez necessário o estudo e a
consulta da seguinte legislação:






Lei Complementar n° 149 de 2003;
Lei Complementar n° 429 de 2011;
Lei Complementar n° 432 de 2011;
Decreto n° 1020 de 2012; e
Decreto n² 410 de 2016.
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Nota: " Os documentos contidos nesta base de dados têm caráter meramente informativo. Somente os
textos publicados no Diário Oficial estão aptos à produção de efeitos legais."

LEI COMPLEMENTAR N° 149, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2003.
Autor: Poder Executivo
. Consolidada até a LC 429/11.
. Publicada no DOE de 30/12/2003, p. 01.
. Alterada pelas LC 175/04, 240/05, 429/11
. Regulamentada pelo Decreto 65/07.

Dispõe sobre o regime de concessão e autorização dos serviços
de transporte rodoviário intermunicipal de passageiros do
Estado do Mato Grosso, a concessão de terminais rodoviários e
dá outras providências.
A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, tendo em vista o
que dispõe o art. 45 da Constituição Estadual, aprova e o Governador do Estado
sanciona a seguinte lei complementar:
CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Art. 1º As concessões e autorizações de serviços públicos de transporte coletivo
rodoviário intermunicipal de passageiros e as concessões de terminais rodoviários reger
seão pelos termos dos arts. 316, 318, 320 e 322 da Constituição Estadual e por esta lei,
observado o disposto no art. 175 da Constituição Federal, com as adaptações
necessárias às prescrições da Lei Federal nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, Lei
Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, pelas normas legais pertinentes e pelas
cláusulas indispensáveis dos contratos.
Art. 2º Para os fins do disposto nesta lei complementar, considerase:
I  concessão de serviço público: a delegação de sua prestação, feita pelo Poder
Concedente, mediante licitação, na modalidade de concorrência, à pessoa jurídica ou
consórcio de empresas que demonstre capacidade para seu desempenho, por sua conta
e risco e por prazo determinado; (Nova redação dada aos incisos I a XXI pela LC 240/05)
II  Poder Concedente: o Estado de Mato Grosso;
III  transportadora: empresa que explora o serviço de transporte coletivo de passageiros;
IV  demanda: movimento de passageiros, entre pares de localidades, em um período de
tempo determinado;
V  mercado: núcleo de população, local ou regional, onde há potencial de passageiros
capaz de gerar demanda suficiente para a exploração econômica de uma linha;
VI  estudo de mercado: análise dos fatores que influenciam na caracterização da
demanda de um determinado mercado, para efeito de dimensionamento e avaliação da
viabilidade de ligação de transporte rodoviário de passageiros, consistindo no
levantamento de dados e informações;
VII  linha: serviço de transporte coletivo de passageiros entre duas localidades por
itinerários definidos;
VIII  seção: local, no itinerário da linha, devidamente autorizado pelo Poder Concedente,
onde é realizado o embarque e desembarque de passageiros, com fracionamento de
preço de passagem;
IX  freqüência: número de viagens em cada sentido, numa linha, em um período de
tempo definido;
X  viagem parcial: aquela que se desenvolve em parte do itinerário da linha, cobrindo
http://app1.sefaz.mt.gov.br/Sistema/legislacao/LeiComplEstadual.nsf/9733a1d3f5bb1ab384256710004d4754/22c292fe2696500604256e15004d575b?OpenD… 1/30
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seção ou seções nela existentes;
XI  fusão de linhas: integração de linhas existentes, cujos itinerários se complementam
ou se superponham, gerando uma nova linha, com conseqüente cancelamento das que a
tenham originado;
XII  restrição de trecho: proibição de venda de passagens e de embarque de passageiros
em determinado trecho de uma linha;
XIII  serviço de transporte coletivo rodoviário intermunicipal de passageiros: o efetuado
entre municípios pertencentes ao Estado de Mato Grosso, por estrada federal, estadual
ou municipal,
XIV  serviço de transporte coletivo rodoviário intermunicipal de passageiros de
característica urbana: o efetuado entre municípios pertencentes ao Estado de Mato
Grosso, ligados por zonas urbanas contíguas;
XV  serviço de transporte coletivo rodoviário intermunicipal de passageiros de
característica convencional: aquele realizado com veículo com capacidade de lotação
superior a 20 passageiros;
XVI  serviço de transporte coletivo rodoviário intermunicipal de passageiros de
característica alternativa: aquele realizado com microônibus ou veículo de médio porte,
com capacidade para até 20 passageiros, podendo ser efetuado o embarque e
desembarque no domicílio do usuário;
XVII  serviço de transporte coletivo rodoviário intermunicipal de passageiros de
característica semiurbana: aquele que, com extensão igual ou inferior a setenta e cinco
quilômetros e efetuado com veículo de característica de transporte urbano, liga dois ou
mais municípios;
XVIII  transporte coletivo rodoviário intermunicipal de passageiros de característica rural:
aquele que transpõe os limites do município, ligando a sua sede a uma comunidade rural,
ou ligando duas ou mais comunidades rurais, sempre de municípios diversos;
XIX  autorização precária: delegação ocasional, provisória e circunstancial, com prazo
determinado, para exploração de serviço público de transporte coletivo intermunicipal de
passageiros em determinada linha;
XX  fretamento turístico: serviço prestado por empresa transportadora detentora de
registro cadastral previamente aprovado junto à AGER/MT, possuidora de cadastro no
Ministério do Turismo ou na Secretaria de Estado de Desenvolvimento de Turismo –
SEDTUR, para prestar serviço de transporte de passageiros a pessoa física, organização
pública ou privada, agência de turismo, sem continuidade e em caráter privativo, com
porte obrigatório no veículo da lista de passageiros, emissão de uma única nota fiscal por
viagem, roteiro préestabelecido, com ponto inicial e final, localidades a serem visitadas,
com proibição de embarque e desembarque de passageiros ao longo do itinerário;
XXI  fretamento contínuo: serviço prestado por empresas detentoras do Certificado de
Registro Cadastral para Fretamento  CRF, com contrato firmado entre a transportadora e
seu cliente, quantidade de viagens e horários estabelecidos no contrato, destinado
exclusivamente a pessoas jurídicas para o transporte de seus empregados, instituições
de ensino para o transporte de seus alunos ou professores, bem como para estudantes
de forma individualizada, ou ainda para entidades do poder público.
Redação original, dos incisos I a XXI
I  autorização de fretamento casual: autorização para uma empresa transportadora, com
registro cadastral previamente aprovado pela AGER/MT, prestar serviços de transporte à
pessoa física, organização pública ou privada, sem continuidade, em caráter privativo, com
porte obrigatório no veículo da lista dos nomes dos passageiros, emissão de uma única nota
fiscal por viagem, sem característica do fretamento turístico de que trata esta lei complementar;
II  autorização de fretamento contínuo: autorização para uma empresa transportadora, com
registro cadastral previamente aprovado pela AGER/MT, prestar serviços de transporte a
pessoas jurídicas ou proprietários rurais para o transporte de seus empregados, a instituições de
ensino ou agremiações estudantis para o transporte de seus alunos ou professores, ou ainda, a
associações civis legalmente constituídas para o transporte de seus empregados ou
associados, com prazo de duração máxima de doze meses e quantidade de viagens pré
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estabelecidas, emissão de nota fiscal, lista de passageiros prédeterminada, com contrato
escrito entre a transportadora e seu cliente, de forma regular;
III  autorização precária: delegação ocasional, provisória e circunstancial, com prazo
determinado, para exploração de serviço público de transporte coletivo rodoviário intermunicipal
de passageiros em determinada linha;
IV  concessão de serviço público: a delegação de sua prestação, feita pelo Poder Concedente,
mediante licitação, na modalidade de concorrência, à pessoa jurídica ou consórcio de empresas
que demonstre capacidade para seu desempenho, por sua conta e risco e por prazo
determinado;
V  demanda: movimento de passageiros, entre pares de localidades, em um período de tempo
determinado;
VI  estudo de mercado: análise dos fatores que influenciam na caracterização da demanda de
um determinado mercado, para efeito de dimensionamento e avaliação da viabilidade de ligação
de transporte rodoviário de passageiros, consistindo no levantamento de dados e informações,
bem como aplicação de modelos de estimativa de demanda;
VII  freqüência: número de viagens em cada sentido, numa linha, em um período de tempo
definido;
VIII  fretamento turístico: serviço de transporte prestado por empresa transportadora,
devidamente cadastrada na AGER/MT, às empresas de turismo devidamente cadastradas para
este fim perante a Secretaria de Estado de Desenvolvimento do Turismo.
IX  frota: número de veículos efetivos e de reserva, utilizados pela transportadora no serviço de
transporte coletivo intermunicipal;
X  itinerário: percurso a ser utilizado na execução do serviço, podendo ser definido por códigos
de rodovias, nomes de localidades ou pontos geográficos conhecidos;
XI  linha: serviço de transporte coletivo de passageiros executado sem exclusividade em uma
ligação de dois pontos terminais, nela incluídos os secionamentos e as alterações operacionais
efetivadas, aberto ao público em geral, de natureza regular e permanente, com itinerário definido
no ato de sua delegação;
XII  mercado: núcleo de população, local ou regional, onde há potencial de passageiros capaz
de gerar demanda suficiente para a exploração econômica de uma linha;
XIII  mercado secundário ou subsidiário: núcleo de população local ou regional que apresenta
pequeno potencial de geração de demanda de transporte, incapaz, por si só, de viabilizar
economicamente a implantação de linha nova, podendo ser suprido através de formas de
atendimento previstas nesta lei complementar e em suas normas complementares;
XIV  Poder Concedente: o Estado de Mato Grosso, através da Secretaria de Estado de
Transportes;
XV  seção: serviço realizado em trecho de itinerário de linha, devidamente autorizado pelo
Poder Concedente, com fracionamento de preço de passagem;
XVI  serviço de transporte coletivo rodoviário intermunicipal de passageiros: o efetuado entre
municípios pertencentes ao Estado de Mato Grosso, por estrada federal, estadual ou municipal,
pavimentada ou não;
XVII  serviço de transporte coletivo rodoviário intermunicipal de passageiros de característica
urbana: o efetuado entre municípios pertencentes ao Estado de Mato Grosso, ligados por zonas
urbanas contíguas;
XVIII  serviço de transporte coletivo rodoviário intermunicipal de passageiros de característica
semiurbana: aquele que, com extensão igual ou inferior a setenta e cinco quilômetros e
característica de transporte rodoviário urbano, ainda que percorrendo 10 quilômetros ou menos
de vias não pavimentadas, liga dois ou mais municípios;
XIX  sistema de transporte rodoviário intermunicipal de passageiros: o conjunto representado
pelas transportadoras, instalações e serviços pertinentes ao transporte intermunicipal de
passageiros;
XX  terminal rodoviário: local aberto ao público em geral e dotado de serviços e facilidades
necessárias ao embarque e desembarque de passageiros;
XXI  transportadora: a concessionária ou autorizatária dos serviços;
XXII  transporte coletivo rodoviário intermunicipal de passageiros de característica rural: aquele
que, com extensão superior a 10 quilômetros percorridos em via não pavimentada, transpõe os
limites do município, ligando a sua sede a uma comunidade rural, ou ligando duas ou mais
comunidades rurais, sempre de municípios diversos.

Art. 3º O serviço de transporte coletivo rodoviário intermunicipal de passageiros efetuado
no Estado de Mato Grosso, exceto aqueles realizados sem fins comerciais, por entidade
pública ou particular, e os realizados por meios de táxi em viagem particular eventual,
será formalizado mediante contrato, que deverá observar os termos desta lei
complementar, das normas pertinentes e do edital de licitação no que couber.
CAPÍTULO II
DO SERVIÇO ADEQUADO
Art. 4º Toda concessão ou autorização pressupõe a prestação de serviço adequado ao
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pleno atendimento dos usuários, conforme estabelecido nesta lei complementar, nas
normas pertinentes e no respectivo contrato.
§ 1º Serviço adequado de transporte de passageiros é o que atende os seguintes
requisitos:
I  cumprimento das condições de regularidade, continuidade, pontualidade, eficiência,
atualidade, generalidade e cortesia na prestação e modicidade das tarifas;
II  boas condições de segurança, conforto e higiene dos veículos;
III  garantia de integridade das bagagens e encomendas;
IV  qualificação profissional do pessoal da transportadora;
V  baixo índice de acidentes em relação às viagens realizadas;
VI  baixo índice de denúncias apuradas;
VII  respeito ao meio ambiente.
§ 2º A atualidade compreende a modernidade das técnicas do equipamento e a sua
conservação, bem como melhoria e expansão do serviço.
Art. 5º As normas técnicas e operacionais a serem fixadas pelo Poder Concedente para
os serviços de transporte intermunicipal de passageiros sob regime de concessão ou
autorização devem objetivar maior segurança e conforto dos usuários, menor preço,
menor número de troca de veículos para a viagem entre origem e destino, menor tempo
de viagem e maior número possível de horários à disposição do usuário.
CAPÍTULO III
DOS DIREITOS E DEVERES DOS USUÁRIOS
Art. 6º Em todos os serviços de transporte sob o regime de concessão ou autorização de
que trata esta lei complementar, são direitos e obrigações do usuário, além dos disposto
na legislação de defesa do consumidor:
I  receber serviço adequado;
II  receber do Poder Concedente e da transportadora, informações acerca das
características dos serviços, tais como horários, tempo de duração da viagem, pontos e
tempos de parada, localidades atendidas, tipo de veículo, preço da passagem e outras
relacionadas com o serviço, bem como informações para a defesa de interesses
individuais e coletivos;
III  obter e utilizar o serviço com liberdade de escolha, observadas as normas do Poder
Concedente;
IV  levar ao conhecimento do Poder Público e da transportadora as irregularidades de
que tenham conhecimento, referentes ao serviço prestado;
V  comunicar às autoridades competentes os atos ilícitos praticados pela transportadora
na prestação do serviço;
VI  zelar pelas boas condições dos veículos, pontos de parada e terminais rodoviários
através dos quais lhe são prestados os serviços;
VII  ter garantido sua poltrona no ônibus, nas condições constantes do bilhete de
passagem;
VIII  ser atendido com urbanidade pelos prepostos da transportadora e pelos agentes do
órgão de fiscalização;
IX  ser auxiliado no embarque e desembarque, especialmente em se tratando de
crianças, senhoras, pessoas idosas ou com dificuldades de locomoção;
X  transporte gratuito de volumes no bagageiro e no portaembrulhos, mediante
comprovantes fornecidos pela transportadora, observado o disposto em regulamento;
XI  ser indenizado por extravio ou dano dos volumes transportados no bagageiro;
XII  receber, às expensas da transportadora, enquanto perdurar a situação, alimentação
e pousada, nos casos de venda de mais de um bilhete de passagem para a mesma
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poltrona, ou interrupção ou retardamento da viagem, quando tais fatos forem imputados à
transportadora;
XIII  transporte, sem pagamento, de crianças de até cinco (05) anos, desde que não
ocupem poltronas, observadas as disposições legais e regulamentares aplicáveis ao
transporte de crianças;
XIV  efetuar a compra de passagem com data em aberto, a ser utilizada no prazo
máximo de um ano, sujeita a reajuste de preços ocorridos no período; (Nova redação dada pela
LC 240/05)
Redação original:
XIV  efetuar a compra de passagem com data de utilização em aberto, sujeita a reajuste de
preços se não utilizada dentro de um (1) ano, a contar da data da emissão;

XV  receber a importância paga ou revalidar sua passagem no local onde foi adquirida,
no caso de desistência da viagem, condicionada à comunicação com antecedência
mínima de seis horas. A remarcação está limitada a três vezes, no prazo máximo de um
ano. (Nova redação dada pela LC 240/05)
Redação original:
XV  receber a importância paga ou revalidar sua passagem no local onde foi adquirida, no caso
de desistência da viagem.

XVI  receber a diferença do preço da passagem, quando a viagem se faça, total ou
parcialmente, em veículo de características inferiores às daquele contratado;
XVII  receber da transportadora, em caso de acidente, imediata e adequada assistência;
XVIII  estar garantido pelos seguros previstos nesta lei complementar.
Art. 7º Sem prejuízo do que dispõe o art. 6º desta lei complementar, é facultado ao
usuário o direito de reclamar diretamente ao Poder Concedente, à AGER/MT ou ao juízo
competente, sobre qualquer ato ou prestação de serviço que não esteja condizente com o
contrato de concessão ou autorização ou com esta lei complementar.
Parágrafo único. No caso de dano a usuário ou a seus pertences em decorrência da
viagem, a empresa transportadora assume o risco e será responsável diretamente por
indenizálo, arcando criminal e civilmente pelos ônus dos mesmos, ressalvado o direito de
ação de regresso contra os demais coresponsáveis.
Art. 8º O usuário dos serviços de que trata esta lei complementar terá recusado o
embarque ou determinado seu desembarque, quando:
I  não se identificar, se exigido;
II  em estado de embriaguez;
III  fizer uso de qualquer espécie de tabaco no interior do veículo;
IV  portar arma sem autorização da autoridade competente;
V  transportar ou pretender embarcar produtos de porte ilegal ou considerados perigosos
na legislação específica;
VI  transportar ou pretender embarcar com animais domésticos ou silvestres quando não
devidamente acondicionados ou em desacordo com as disposições legais e
regulamentares sobre o assunto;
VII  pretender embarcar objeto de dimensão e/ou acondicionamento incompatíveis com o
portaembrulhos;
VIII  comprometer, por qualquer forma ou meio, a segurança, o conforto ou a
tranqüilidade dos demais passageiros;
IX  fizer uso de aparelhos sonoros, depois de advertido pela tripulação do veículo;
X  demonstrar inconveniência no comportamento;
XI  recusarse ao pagamento da tarifa;
XII  apresentarse em trajes manifestamente impróprios ou ofensivos à moral pública.
CAPÍTULO IV
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CAPÍTULO IV
DOS ENCARGOS DO PODER CONCEDENTE E DA AGÊNCIA DE REGULAÇÃO.
(Nova redação dada pela LC 240/05)

Redação original:
DOS ENCARGOS DO PODER CONCEDENTE

Art. 9º Incumbe ao Poder Concedente e à AGER/MT, observado o disposto na Lei
Complementar nº 66, de 22 de dezembro de 1999, e suas alterações e em regulamento:
(Nova redação dada pela LC 240/05)

§ 1º Ao Poder Concedente:
I  ( revogado ) LC 429/11
Redação original:
I  promover as licitações e os atos de delegação de concessão e homologar a autorização dos
serviços;

II  ( revogado ) LC 429/11
Redação original:
II  declarar a extinção das concessões, nos casos previstos em lei;

III  manter as rodovias e vias de acesso em condições de oferecer serviço adequado;
IV  homologar a fusão de linhas, a inclusão ou exclusão de restrição de trecho promovida
pela AGER/MT;
V  zelar pelo fiel cumprimento da legislação vigente.
§ 2º À AGER/MT:
I  adotar processos adequados de seleção e cursos de treinamento e aperfeiçoamento
do seu pessoal, especialmente daqueles que desempenham funções de agentes
fiscalizadores do transporte;
II  regulamentar e fiscalizar, permanentemente, a prestação do serviço outorgado,
zelando pela sua boa qualidade;
III  coibir o transporte irregular, não concedido ou não autorizado;
IV  intervir na execução e prestação de serviço, nos casos e condições previstas em lei e
no contrato;
V  proceder a fixação, revisão e reajuste das tarifas e fiscalizar seu cumprimento;
VI  zelar pela boa qualidade dos serviços, receber, apurar e solucionar queixas ou
reclamações dos usuários;
VII  estimular o aumento da qualidade e da produtividade, a preservação do meio
ambiente e a conservação dos bens e equipamentos utilizados no serviço;
VIII  estimular a concorrência e incentivar a competitividade, inclusive com divulgação de
relações contendo os nomes das transportadoras e os níveis de desempenho e qualidade
de seus serviços;
IX  estimular a formação de associações de usuários para defesa de interesses relativos
aos serviços;
X  assegurar o princípio da opção do usuário mediante o estímulo à livre concorrência e
à variedade de combinações de preço, qualidade e quantidade dos serviços;
XI  normatizar sobre os veículos a serem utilizados nos serviços de transporte, inclusive,
idade máxima da frota;
XII  promover o procedimento de autorizações precárias e de fretamento;
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XIII  zelar pelo fiel cumprimento da legislação vigente.
Redação original:
Art. 9º Incumbe ao Poder Concedente, observado o disposto na Lei Complementar nº 66, de 22
de dezembro de 1999, e suas alterações e em regulamento:
I  promover as licitações e os atos de delegação da concessão ou autorização dos serviços;
II  adotar processos adequados de seleção e cursos de treinamento e aperfeiçoamento do seu
pessoal, especialmente daqueles que desempenham funções de agentes fiscalizadores do
transporte;
III  regulamentar e fiscalizar, permanentemente, a prestação do serviço outorgado, zelando pela
sua boa qualidade;
IV  coibir o transporte irregular, não concedido ou não autorizado;
V  intervir na execução e prestação de serviço, nos casos e condições previstas em lei e no
contrato;
VI  declarar a extinção das concessões e autorizações, nos casos previstos em lei;
VII  proceder à revisão das tarifas e fiscalizar seu cumprimento;
VIII  zelar pela boa qualidade dos serviços, receber, apurar e solucionar queixas ou
reclamações dos usuários;
IX  estimular o aumento da qualidade e da produtividade, a preservação do meio ambiente e a
conservação dos bens e equipamentos utilizados no serviço;
X  estimular a concorrência e incentivar a competitividade, inclusive com divulgação de
relações contendo os nomes das transportadoras e os níveis de desempenho e qualidade de
seus serviços;
XI  estimular a formação de associações de usuários para defesa de interesses relativos aos
serviços.
XII  assegurar o princípio da opção do usuário mediante o estímulo à livre concorrência e à
variedade de combinações de preço, qualidade e quantidade dos serviços.
XIII  manter as rodovias e vias de acesso em condições de oferecer serviço adequado.
XIV  zelar pelo fiel cumprimento desta lei complementar e da legislação complementar.

CAPÍTULO V
DOS ENCARGOS DAS TRANSPORTADORAS
Art. 10 Sem prejuízo dos encargos previstos em normas legais, regulamentares e
contratuais pertinentes, incumbe à transportadora:
I  prestar serviços adequados, na forma prevista em lei, regulamentos, ordens de serviço
e no contrato de concessão ou autorização;
II  manter em dia o inventário e o registro dos bens utilizados na prestação do serviço;
III  permitir, aos encarregados da fiscalização e aos auditores, livre acesso, em qualquer
época, aos equipamentos e às instalações integrantes do serviço, aos seus registros
contábeis, e ainda prestar quaisquer informações solicitadas pelo Poder Público;
IV  zelar pela manutenção dos bens utilizados na prestação do serviço, bem como
segurálos adequadamente;
V  manter em local visível no veículo o destino da viagem, os números dos telefones dos
órgãos fiscalizadores, tripulação devidamente identificada e demais informações
dispostas nos regulamentos; (Nova redação dada pela LC 240/05)
Redação original:
V  manter em local visível no veículo o destino da viagem, a identidade do motorista, bem
como os telefones dos órgãos fiscalizadores, e demais informações dispostas nos
regulamentos;

VI  afixar em lugar visível e de fácil acesso aos usuários, no local de venda de
passagens e nos terminais de embarque e desembarque de passageiros, transcrição das
disposições dos arts. 6º, 7º, 8º, 9º e aqueles que o decreto complementar desta lei
complementar assim dispuser;
VII  prestar contas da gestão do serviço ao Poder Concedente, nos termos definidos no
contrato, sem prejuízo do disposto no art. 40 desta lei complementar;
VIII  manter a sua situação empresarial regular quanto aos aspectos tributários,
trabalhistas ou cíveis;
IX  promover a retirada de serviço, de veículo cujo afastamento de tráfego tenha sido
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exigido pela fiscalização;
X  identificar os assentos reservados preferencialmente para idosos beneficiários de
gratuidade legal;
XI  manter cursos de treinamento dos funcionários que têm contato com o público
usuário, para orientar o bom atendimento;
XII  comunicar a AGER/MT, em (5) cinco dias, a ocorrência de acidente com ferimento
ou morte de usuário;
XIII  comunicar a AGER/MT, em (5) cinco dias, a ocorrência de interrupção nos serviços
em caso de força maior;
XIV  preservar o meio ambiente;
XV  cumprir fielmente as disposições desta lei complementar e da legislação
complementar.
XVI  remarcar a data de viagem constante no bilhete de passagem, até três vezes no
interstício de um ano, ou devolver o valor, no caso de desistência, quando comunicada
com antecedência mínima de seis horas; (Acrescentado pela LC 240/05).
XVII  apresentar mensalmente à AGER/MT relatório contendo quadro demonstrativo do
total de passageiros transportados, até o décimo quinto dia do mês subseqüente.
(Acrescentado pela LC 240/05).

Art. 11 Incumbe à transportadora a execução do serviço concedido ou autorizado,
cabendolhe responder por todos os prejuízos causados ao Poder Concedente, aos
usuários ou a terceiros, sem que a fiscalização exercida pelo órgão competente exclua ou
atenue essa responsabilidade.
§ 1º Sem prejuízo da responsabilidade a que se refere este artigo, a transportadora
poderá contratar com terceiros o desenvolvimento de atividades inerentes, acessórias ou
complementares ao serviço delegado.
§ 2º Os contratos elaborados entre a transportadora e terceiros, a que se refere o
parágrafo anterior, regerseão pelo direito privado, não se estabelecendo qualquer
relação jurídica entre os terceiros e o Poder Concedente.
§ 3º A execução das atividades contratadas com terceiros pressupõe o cumprimento de
normas regulamentares da modalidade do serviço delegado.
CAPÍTULO VI
DA DELEGAÇÃO DOS SERVIÇOS E DA LICITAÇÃO
Art. 12 As delegações de serviço público de transporte serão efetuadas por meio da
concessão de que trata esta lei complementar, exceto nos casos de delegação por meio
de autorização precária de que trata o Capítulo IX.
Art. 13 As concessões serão delegadas sem característica de exclusividade e serão
objeto de prévia licitação, na modalidade de concorrência, nos termos da legislação
própria, com observância dos princípios da legalidade, moralidade, publicidade,
igualdade, do julgamento por critérios objetivos e da vinculação ao instrumento
convocatório, ressalvados os casos previstos em lei.
§ 1º A necessidade e a oportunidade para a implantação dos serviços serão aferidas pelo
Poder Concedente, através da realização de estudos de mercado que indiquem a
viabilidade técnica e econômica de sua exploração de forma equilibrada, observado o
interesse público, o equilíbrio econômicofinanceiro dos contratos existentes, bem como
os seguintes princípios para a implantação de nova concessão:
I  será efetuada com veículos adequados à demanda da linha licitada;
II  sempre que possível, serão organizadas pequenas linhas alimentadoras, com ou sem
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coleta domiciliar dos passageiros mediante anuência da respectiva Prefeitura,
centralizandoas em pólos estratégicos ou de maior população, para que destes saiam
linhas com maior extensão e volume de passageiros;
III  será evitado o monopólio da linha por uma só empresa sempre que a demanda assim
o proporcionar;
IV  sempre que possível, o Poder Concedente licitará lotes contendo mais de uma linha,
de forma que as linhas mais rentáveis equilibrem para a mesma concessionária a baixa
rentabilidade de outras, que, todavia, também devem ser atendidas;
§ 2º Poderão, ainda, ser implantados novos serviços que impliquem na ampliação da
oferta de transporte em linha já licitada, com objetivo de promover a competição como
forma de estimular a melhoria da qualidade na prestação do serviço, em benefício dos
usuários.
§ 3º Qualquer interessado poderá sugerir ao Poder Concedente a abertura de licitação
em linha já existente ou em nova linha, fundamentando o seu pedido e instruindoo com
os seguintes dados
I  linha pretendida e o respectivo estudo de mercado;
II  características do serviço;
III  itinerário da linha;
IV  pontos terminais; e
V  seções, se houver.
§ 4º A implantação do serviço de transporte coletivo rodoviário intermunicipal de
passageiros de característica alternativa, obedecerá aos seguintes critérios: (Acrescentado
pela LC 240/05)

a) os pontos de embarque e desembarque de passageiros serão efetuados no domicílio
do usuário e em local definido pela AGER/MT, com prévia anuência das Prefeituras
Municipais;
b) as linhas terão características diretas ou semidiretas, dependendo do mercado de
passageiros;
c) o serviço de transporte coletivo rodoviário intermunicipal de passageiros de
característica alternativa não poderá ser implantado em zonas urbanas contíguas;
d) as demais especificações do serviço, compreendendo itinerário, número de viagens,
condições de operações, horário das viagens, tarifas e outros, serão definidos no Edital
de Concorrência e em Resoluções da AGER/MT.
Art. 14 As concessões de que trata esta lei complementar terão prazo de 15 (quinze)
anos, prorrogável por igual prazo, desde que obedecidas pelas concessionárias as
obrigações legais e mantidas as condições de habilitação e qualificação exigidas na
licitação.
Parágrafo único A concessões referentes ao serviço de transporte de características
urbana e semiurbana poderão ter prazo diferente do estabelecido no caput, não inferior a
07 (sete) anos. (Acrescentado pela LC 240/05)
Art. 15 As concessões e autorizações de que trata esta lei complementar serão
intransferíveis, vedada a sua cessão total ou parcial, bem como vedada a subconcessão
e a subautorização.
§ 1º A transferência do controle societário da concessionária é permitida somente com
prévia anuência do Poder Concedente, ouvida a AGER/MT, implicando na caducidade da
concessão a desobediência a esse artigo. (Nova redação dada pela LC 240/05)
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Redação original:
§ 1º É vedada a transferência do controle societário da concessionária sem prévia anuência do
Poder Concedente, implicando a caducidade da concessão.

§ 2º Para fins de obtenção da anuência de que trata o § 1º deste artigo o pretendente
deverá:
I  atender às exigências de capacidade jurídica, capacidade técnica, idoneidade
financeira, regularidades fiscal e previdenciária, necessárias à assunção do serviço; (Nova
redação dada pela LC 240/05)
Redação original:
I  atender às exigências de capacidade jurídica, capacidade técnica, idoneidade financeira e
regularidade fiscal necessárias à assunção do serviço;

II  comprometerse a cumprir as cláusulas do contrato em vigor; e
III  assumir as obrigações da transportadora concessionária do serviço.
§ 3º Será recusado pelo Poder Concedente o pedido de transferência do controle
societário da transportadora do qual possa resultar infringência à legislação de repressão
ao abuso do poder econômico e de defesa da concorrência ou ao art. 16 desta lei
complementar.
Art. 16 É vedada a exploração de serviços numa mesma linha por transportadoras que
mantenham entre si vínculo de interdependência econômica, assim entendido:
I  participação no capital votante, umas das outras, acima de dez por cento;
II  diretor, sóciogerente, administrador ou sócios em comum, estes com mais de dez por
cento do capital votante;
III  participação acima de dez por cento no capital votante de uma e outra das empresas,
de cônjuge ou parente até o terceiro grau civil; ou
IV  controle pela mesma empresa holding.
§ 1º É igualmente vedada a exploração simultânea de serviços de uma linha, em
decorrência de nova concessão, pela mesma empresa que dela já seja concessionária.
§ 2º O Poder Concedente ou a AGER/MT, sempre que tomarem conhecimento de fato,
fundado em provas ou indícios, que tipifiquem ilícitos previstos nas leis que regulam a
repressão ao abuso do poder econômico e a defesa da concorrência, encaminharão
representações à Secretaria de Direito Econômico e ao Ministério Público, instruídas com
as informações ou esclarecimentos que julgarem necessários.
Art. 17 O Poder Concedente publicará, previamente ao edital de licitação, ato justificando
a conveniência da outorga da concessão, caracterizando seu objeto, extensão física,
prazo e diretrizes que deverão ser observados no edital de licitação e no contrato.
Art. 18 No julgamento da licitação será considerado um dos seguintes critérios previstos
previamente no edital:
I  menor valor da tarifa do serviço público a ser prestado;
II  melhor oferta de pagamento pela outorga da concessão;
III  combinação dos critérios referidos nos incisos I e II;
IV  combinação dos critérios referidos nos incisos I e VIII;
V  melhor proposta técnica com preço fixado no edital;
VI  melhor proposta em razão da combinação dos critérios referidos no inciso I com o de
melhor técnica;
VII  melhor proposta em razão da combinação dos critérios referidos no inciso II com o
de melhor técnica; ou
VIII  melhor oferta de pagamento pela outorga após qualificação de propostas técnicas.
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§ 1º A aplicação dos critérios previstos nos incisos III, IV, VI e VII só será admitida quando
previamente estabelecidas no edital de licitação as regras e fórmulas precisas para
avaliação econômicofinanceira.
§ 2º Para fins de aplicação do disposto nos incisos IV, V, VI, VII e VIII, o edital de licitação
conterá parâmetros e exigências para formulação de propostas técnicas.
§ 3º O Poder Concedente recusará propostas manifestamente inexeqüíveis ou
financeiramente incompatíveis com os objetivos da licitação, conforme fórmula definida
em edital.
§ 4º Em igualdade de condições, será dada preferência à proposta apresentada por
empresa brasileira; mantida a igualdade, a classificação farseá obrigatoriamente por
sorteio, em ato público, para o qual todos os licitantes serão convocados.
§ 5º Nas licitações efetuadas para exploração de linha por duas ou mais empresas, não
havendo empate, as licitantes vencedoras poderão adotar a menor das tarifas por elas
oferecidas, formalizando esta intenção expressamente perante a Comissão de Licitação,
antes da assinatura dos respectivos contratos.
Art. 19 O edital de licitação será elaborado pelo Poder Concedente, ou por seu
delegatário, observados no que couber os critérios e as normas gerais da legislação
própria sobre licitações e contratos, e conterá, obrigatoriamente: (Nova redação dada pela LC
240/05)
Redação anterior:
Art. 19 O edital de licitação será elaborado pelo Poder Concedente, observados no que couber
os critérios e as normas gerais da legislação própria sobre licitações e contratos, e conterá,
obrigatoriamente:

I  a linha, itinerário inicial, seções, se houver, freqüência inicial mínima e prazo de
duração da concessão;
II  descrição das condições necessárias à prestação adequada do serviço, parâmetros
mínimos de qualidade, com número mínimo e característica dos veículos para seu
atendimento;
III  número de transportadoras a serem escolhidas;
IV  prazo, local e horário em que serão fornecidas aos interessados, as informações
necessárias à elaboração das propostas;
V  condições para participar da licitação, valor da caução, se houver, e a forma de
apresentação das propostas;
VI  prazos para recebimento das propostas, local, dia e hora do julgamento da licitação e
assinatura do contrato;
VII  critérios e relação dos documentos exigidos para a aferição da capacidade técnica,
da idoneidade financeira e da regularidade jurídica e fiscal;
VIII  possíveis fontes de receitas alternativas, complementares ou acessórias;
IX  direitos e obrigações do Poder Concedente e da concessionária em relação a
alterações e expansões a serem realizadas no futuro, para garantir a continuidade da
prestação do serviço;
X  critérios de reajuste e revisão da tarifa;
XI  critérios, indicadores, fórmulas e parâmetros a serem utilizados no julgamento técnico
e econômicofinanceiro da proposta;
XII  condições de liderança da empresa responsável, na hipótese em que for permitida a
participação de empresas em consórcio;
XIII  a fixação da tarifa inexeqüível no caso de julgamento que inclua o critério da menor
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tarifa;
XIV  a obrigatoriedade dos veículos da transportadora serem licenciados no
Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso;
XIV  a minuta do contrato, que conterá as cláusulas essenciais referidas no art. 23 desta
lei complementar.
Art. 20 Quando permitida na licitação a participação de empresas em consórcio,
observarseão as seguintes normas:
I  comprovação de compromisso, público ou particular, de constituição de consórcio,
subscrito pelas consorciadas
II  indicação da empresa responsável pelo consórcio;
III  apresentação dos documentos exigidos nos incisos VII e XII do artigo anterior, por
parte de cada consorciada;
IV  impedimento de participação de empresas consorciadas na mesma licitação, por
intermédio de mais de um consórcio ou isoladamente.
§ 1º O licitante vencedor fica obrigado a promover, antes da celebração do contrato, a
constituição e registro do consórcio, nos termos do compromisso referido no inciso I deste
artigo.
§ 2º A empresa líder do consórcio é a responsável perante o Poder Concedente pelo
cumprimento do contrato de concessão, sem prejuízo da responsabilidade solidária das
demais consorciadas.
Art. 21 É facultado ao Poder Concedente, desde que previsto no edital, no interesse do
serviço a ser concedido, determinar que o licitante vencedor, no caso de consórcio, se
constitua em empresa antes da celebração do contrato.
Art. 22 Os estudos, investigações, levantamentos, projetos e despesas já efetuados,
vinculados à concessão, realizados pelo Poder Concedente ou com a sua autorização,
estarão à disposição dos interessados, que deverão ressarcir os dispêndios
correspondentes, especificados no edital. (Nova redação dada pela LC 240/05)
Redação original:
Art. 22 Os estudos, investigações, levantamentos, projetos e despesas já efetuados, vinculados
à concessão, de utilidade para a licitação, realizados pelo Poder Concedente ou com a sua
autorização, estarão à disposição dos interessados, devendo o vencedor da licitação ressarcir
os dispêndios correspondentes, especificados no edital.

CAPÍTULO VII
DO CONTRATO DE CONCESSÃO
Art. 23 O contrato de concessão deverá refletir fielmente as condições do edital e da
proposta vencedora e terá como cláusulas essenciais, observado o disposto no art. 322
da Constituição Estadual, as relativas aos seguintes itens:
I  linha;
II  itinerário inicial;
III  localização dos pontos terminais, seções e restrição de trecho, se houver, bem como
o beneficiário da restrição, quando houver; (Nova redação dada pela LC 240/05)
Redação original:
III  localização dos pontos terminais, seções, pontos de parada e de apoio, se houver;

IV  horários iniciais de partida e chegada;
V  freqüência inicial mínima;
VI  valor da tarifa;
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VII  tipos de veículo, características e quantidade mínima;
VIII  modo, forma e condições de prestação dos serviços;
IX  critérios, indicadores, fórmulas e parâmetros definidores da qualidade e da
produtividade na prestação do serviço;
X  padrões de segurança e manutenção;
XI  normas de proteção ambiental, relativas à poluição sonora e atmosférica;
XII  normas relativas ao conforto e à saúde dos passageiros e operadores de veículos;
XIII  direitos e deveres dos usuários para obtenção e utilização dos serviços;
XIV  direitos, garantias e obrigações do Poder Concedente e da concessionária, inclusive
os relacionados às previsíveis necessidades de futura alteração e expansão do serviço e
conseqüente modernização e aperfeiçoamento dos veículos;
XV  obrigatoriedade de a concessionária observar, na execução do serviço, o princípio a
que se refere o art. 4º desta lei complementar;
XVI  obrigação de a concessionária garantir a seus usuários contrato de seguro de
responsabilidade civil, sem prejuízo da cobertura do seguro obrigatório de danos pessoais
(DPVAT), a que se refere a Lei nº 6.194, de 19 de dezembro de 1974, que será
disciplinada em norma complementar;
XVII  obrigações do delegatário quanto às participações governamentais e ao valor
devido pela outorga, se for o caso; (Nova redação dada pela LC 240/05)
Redação original:
XVII  obrigações do permissionário quanto às participações governamentais e ao valor devido
pela outorga, se for o caso;

XVIII  procedimentos relacionados com a transferência da titularidade do controle
acionário da empresa;
XIX  critérios técnicos para reajuste e revisão de tarifas, observada a prévia coleta de
dados, os cálculos dos custos fixos e variáveis, o percurso médio anual, o índice de
aproveitamento e o custo de gerenciamento do sistema pelo Poder Concedente;
XX  possibilidade e limites da alteração contratual com relação à mudança de itinerário,
fusão, prolongamento e encurtamento de linhas, seções, características dos veículos;(Nova
redação dada pela LC 240/05)
Redação original:
XX  possibilidade e limites da alteração contratual com relação à mudança de itinerário,
seções, pontos de parada, característica dos veículos, freqüência ou horários em função da
evolução da demanda;

XXI  forma de fiscalização das instalações, dos equipamentos, dos métodos e práticas
de execução do serviço, da auditoria do contrato, bem como a indicação dos órgãos
competentes para exercêlos;
XXII  obrigatoriedade, forma e periodicidade da concessionária prestar contas ao órgão
fiscalizador, fornecendo relatórios, dados e informações relativas às atividades
desenvolvidas;
XXIII  obrigatoriedade da concessionária apresentar ao Poder Concedente, anualmente,
certidões negativas de tributos e contribuições municipais, estaduais e federais;
XXIV  exigência da publicação de demonstrações financeiras periódicas da
concessionária;
XXV  penalidades contratuais e administrativas a que se sujeita a concessionária e sua
forma de aplicação;
XXVI  data do início dos serviços;
XXVII  prazo de vigência e condições para sua prorrogação;
XXVIII  casos de extinção, de intervenção e de declaração de inidoneidade;
XXIX  regras sobre solução amigável de controvérsias relacionadas com o contrato, bem
como determinação do local das conciliações e;
XXX  previsão do exercício da regulação econômica sobre o serviço e o contrato; (Nova
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redação dada pela LC 240/05)
Redação original:
XXX  foro competente para solução de divergências contratuais.

XXXI  foro competente para solução de divergências contratuais. (Acrescentado pela LC 240/05)
CAPÍTULO VIII
DA MODIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS
Art. 24 Os serviços de transporte delegados por meio de concessão ou autorização
poderão ser modificados somente pelo poder concedente nos limites legais, exceto nos
seguintes itens, que poderão ser modificados pela AGER/MT, mediante prévia análise
técnica: (Nova redação dada pela LC 240/05)
Redação original:
Art. 24 Os serviços de transporte delegados por meio de concessão poderão ser modificados
somente pelo Poder Concedente nos limites legais, exceto nos seguintes itens que poderão ser
modificados pela AGER/MT, mediante prévia análise técnica:

I  inclusão ou exclusão de seções ou pontos de parada;
II  distância total do itinerário e ajustes;
III  modificação, acréscimo ou redução de horários, a fim de atender a demanda e
modalidade de serviço, e desde que respeitado o disposto no art. 13, § 1º, III, desta lei
complementar; (Nova redação dada pela LC 240/05)
Redação original:
III  acréscimo ou redução de horários, desde que respeitado o disposto no art. 13, § 1º, III,
desta lei complementar;

IV  mudanças dos veículos ou de suas características;
V  prestação de serviços complementares;
VI  alteração de itinerário; (Acrescentado pela LC 240/05)
VII  viagem parcial; (Acrescentado pela LC 240/05)
VIII  fusão de linhas. (Acrescentado pela LC 240/05)
Parágrafo único. Aprovada a fusão de linhas, a inclusão ou exclusão de restrição de
trecho, deverão ser averbadas nos respectivos instrumentos contratuais.(Acrescentado pela LC
240/05)

Art. 25 É facultado à concessionária, independentemente de autorização ou anuência do
Poder Concedente ou da AGER/MT, suprir a demanda extraordinária da linha, com a
colocação de veículos extras concomitantemente com os horários já existentes.
Parágrafo único. A concessionária que suprir a demanda extraordinária nos termos do
caput deste artigo, fica obrigada a comunicar à AGER/MT, no prazo máximo de 5 (cinco)
dias, o número de veículos extras utilizados e a demanda suprida.
CAPÍTULO IX
DA AUTORIZAÇÃO PRECÁRIA
Art. 26 As delegações de serviço público de transporte por meio da autorização precária
de que trata esta lei complementar somente serão efetuadas nos seguintes casos:
I  em caráter emergencial ou especial, quando caracterizada a urgência de atendimento
de situações que possam ocasionar prejuízo ao transporte em geral ou comprometer a
segurança de pessoas;
II  no interstício entre a constatação da necessidade do serviço público e o término do
processo licitatório;
III  quando, após efetuada a licitação, não ocorrerem licitantes ou nenhum deles for
classificado.
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IV  para atendimento do serviço de característica rural, até que se promova estudos de
viabilidade da linha e respectiva licitação. (Acrescentado pela LC 240/05)
V  fica vedada a autorização precária, onde existirem duas empresas concessionária em
operação, exceto por interesse público e demais regulamentos previstos nesta lei.
(Acrescentado pela LC 240/05)

Art. 27 A autorização precária será processada pela AGER/MT, com posterior
homologação do Poder Concedente, com hipóteses de cabimento e prazos delimitados
por normas complementares, sempre visando o interesse público, a necessidade e
continuidade dos serviços de transporte coletivo rodoviário intermunicipal de passageiros,
observadas todas as obrigações da transportadora e a adequação dos serviços dispostos
nesta lei complementar.(Nova redação dada pela LC 240/05)
Redação original:
Art. 27 A autorização precária será delegada pelo Poder Concedente em caráter ocasional, por
prazo limitado ou viagem certa, através de termo que conterá as condições para a prestação do
serviço, obedecidos os requisitos estabelecidos em decreto e normas complementares,
observadas todas as obrigações da transportadora e da adequação dos serviços dispostos
nesta lei complementar.

Parágrafo único. No caso do inciso I do artigo anterior, a autorização precária também
poderá ser delegada pela AGER/MT, sujeita à homologação do Poder Concedente, após
comunicada no prazo de 3 (três) dias úteis.
Art. 28 Delegada a prestação do serviço na ocorrência do caso previsto no inciso II do
art. 26 desta lei complementar, o Poder Concedente deverá iniciar procedimento licitatório
para escolha de transportadora, cujo edital deverá ser publicado no prazo de até 3 (três)
meses, contados da data da expedição da autorização precária.
Parágrafo único. No caso de serviço de característica rural, depois de constatada a
viabilidade da linha, o Poder Concedente deverá iniciar procedimento licitatório.
(Acrescentado pela LC 240/05)

CAPÍTULO X
DAS AUTORIZAÇÕES PARA FRETAMENTO

Art. 29 O fretamento será prestado nas modalidades de fretamento contínuo e fretamento
turístico, de acordo com as disposições estabelecidas em decreto e normas
complementares, observadas todas as obrigações das transportadoras e a adequação
dos serviços. (Nova redação dada pela LC 240/05)
Redação original:
Art. 29 A exploração de serviços privados de transporte intermunicipal de pessoas,
obrigatoriamente, será precedida de autorização para fretamento, de acordo com as disposições
estabelecidas em decreto ou normas específicas, observadas todas as obrigações da
transportadora e da adequação dos serviços dispostos nesta lei complementar.

§ 1º A exploração de serviços privados de transporte intermunicipal de pessoas,
obrigatoriamente, será precedida de registro cadastral na AGER/MT, sendo vedado aos
veículos táxi, ainda que em viagem intermunicipal. (Nova redação dada pela LC 240/05)
Redação original:
§ 1º Fica excluído da exigência da autorização de que trata este artigo o serviço regular de táxi,
ainda que em viagem intermunicipal, observado o disposto na legislação que dispõe sobre o
setor, bem como o fretamento turístico desde que praticado por empresa que possua prévio
registro cadastral na AGER/MT e nos termos do definido no art. 2º, VIII, desta lei
complementar.

§ 2º Para os serviços previstos neste Capítulo, não poderão ser praticadas vendas e
emissões de passagens individuais, nem a captação ou o desembarque de passageiros
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no itinerário, vedados, igualmente, a utilização de terminais rodoviários nos pontos
extremos e no percurso da viagem, e o transporte de encomendas ou mercadorias que
caracterizem atividade comercial ou não façam parte da bagagem dos passageiros. (Nova
redação dada pela LC 240/05)
Redação original:
§ 2º Para os serviços previstos neste Capítulo, não poderão ser praticadas vendas de
passagens e emissões de passagens individuais, nem a captação ou o desembarque de
passageiros no itinerário, vedados, igualmente, a utilização de terminais rodoviários nos pontos
extremos e no percurso da viagem e o transporte de encomendas ou mercadorias que
caracterizem a prática de comércio nos veículos utilizados na respectiva prestação.

Art. 30 As autorizações para fretamento de que trata esta lei complementar serão
fornecidas por período de tempo limitado, nas formas de termo de autorização de
fretamento casual ou termo de autorização de fretamento contínuo, a serem expedidos
pela AGER/MT, mediante registro prévio neste órgão.
Parágrafo único. É obrigatória a atualização cadastral da transportadora para a
continuidade dos serviços, bem como o porte do referido termo no veículo prestador do
serviço.
Art. 31 É vedado a qualquer empresa o transporte simultâneo, numa mesma viagem, na
modalidade de fretamento, combinado com o transporte público de passageiros.
Parágrafo único. A empresa transportadora que se utilizar dos termos de autorização para
fretamento contínuo ou casual para a prática de qualquer outra modalidade de transporte
diversa da que lhe foi autorizada, terá seu registro cadastral cassado imediatamente, sem
prejuízo da responsabilidade civil e das demais penalidades previstas nesta lei
complementar.
CAPÍTULO XI
DA EXTINÇÃO DAS CONCESSÕES E AUTORIZAÇÕES PRECÁRIAS
Art. 32 Extinguemse a concessão e a autorização precária por:
I  advento do termo contratual;
II  encampação;
III  caducidade;
IV  rescisão;
V  anulação;
VI  falência ou extinção da empresa concessionária ou autorizatária;
VII  falecimento ou incapacidade do titular, no caso de empresa individual.
§ 1º Além dos casos previstos neste artigo, a autorização precária extinguirseá também
por revogação unilateral da delegação por parte do Poder Concedente, sem direito a
qualquer indenização.
§ 2º Considerase encampação a retomada do serviço pelo Poder Concedente durante o
prazo da concessão, por motivo de interesse público, mediante lei autorizativa específica.
Art. 33 A inexecução total ou parcial do contrato e as demais hipóteses descritas nesta lei
complementar acarretarão, a critério do Poder Concedente, a declaração de caducidade
da concessão ou a aplicação das sanções contratuais e legais, respeitadas as
disposições deste artigo e as normas convencionadas entre as partes.
§ 1º A caducidade da concessão poderá ser declarada pelo Poder Concedente quando a
concessionária:
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I  estiver prestando o serviço de forma inadequada ou deficiente, tendo por base as
normas, critérios, indicadores e parâmetros definidores da qualidade do serviço;
II  descumprir cláusulas contratuais, disposições legais ou regulamentares concernentes
à concessão;
III  paralisar o serviço por mais de 15 (quinze) dias consecutivos ou concorrer para tanto,
ressalvadas as hipóteses decorrentes de caso fortuito ou força maior;
IV  executar menos da metade do número de freqüências mínimas, durante o período de
trinta dias consecutivos ou alternados no interstício de doze meses, salvo por motivo de
força maior, devidamente comprovado;
V  perder as condições econômicas, técnicas ou operacionais para manter a adequada
prestação do serviço concedido;
VI  não cumprir as penalidades impostas por infrações nos devidos prazos;
VII  não atender a intimação do Poder Concedente no sentido de regularizar a prestação
do serviço;
VIII  for condenada em sentença transitada em julgado por sonegação de tributos,
inclusive contribuições sociais;
IX  apresentar elevado índice de acidentes, aos quais ela mesma ou seus prepostos
hajam dado causa.
§ 2º A declaração da caducidade da concessão deverá ser precedida da verificação da
inadimplência da concessionária em processo administrativo, assegurado o direito de
ampla defesa.
§ 3º Recebida da AGER/MT recomendação de caducidade nos termos do art. 50 desta lei
complementar, o Poder Concedente deverá instaurar o processo administrativo em 30
dias ou fundamentar, no mesmo prazo, os motivos pelos quais não o fará.
§ 4º Com exceção da hipótese prevista no parágrafo anterior, não será instaurado
processo administrativo de inadimplência antes de comunicada à concessionária,
detalhadamente a irregularidade, dandolhe prazo para corrigir as falhas e transgressões
apontadas e para o enquadramento, nos termos contratuais.
§ 5º Instaurado o processo administrativo, a transportadora terá 15 dias para apresentar
defesa e, após a decisão, igual prazo para recurso; comprovada a inadimplência, a
caducidade será declarada por decreto do Poder Concedente.
§ 6º Declarada a caducidade, não resultará para o Poder Concedente qualquer espécie
de responsabilidade em relação aos encargos, ônus, obrigações ou compromissos com
terceiros ou com empregados da concessionária.
CAPÍTULO XII
DA INTERVENÇÃO NAS CONCESSÕES
Art. 34 O Poder Concedente poderá intervir na concessão, com o fim de assegurar a
adequação na prestação do serviço, bem como o fiel cumprimento das normas
contratuais, regulamentares e legais pertinentes.
Parágrafo único. A intervenção farseá por decreto do Poder Concedente, que conterá a
designação do interventor, o prazo da intervenção e os objetivos e limites da medida.
Art. 35 Declarada a intervenção, o Poder Concedente deverá, no prazo de trinta dias,
instaurar procedimento administrativo para comprovar as causas determinantes da
medida e apurar responsabilidades, assegurado o direito de ampla defesa.
§ 1º Se ficar comprovado que a intervenção não observou os pressupostos legais e
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regulamentares será declarada sua nulidade, devendo o serviço ser imediatamente
devolvido à concessionária, sem prejuízo de seu direito à indenização.
§ 2º O procedimento administrativo a que se refere o caput deste artigo deverá ser
concluído no prazo de até cento e oitenta dias, sob pena de considerarse inválida a
intervenção.
Art. 36 Cessada a intervenção, se não for extinta a concessão, a administração do
serviço será devolvida à concessionária, precedida de prestação de contas pelo
interventor, que responderá pelos atos praticados durante a sua gestão.
CAPÍTULO XIII
DA POLÍTICA TARIFÁRIA
Art. 37 A tarifa do serviço público de transporte de passageiros é o valor pago pelo
usuário à transportadora pelo serviço utilizado, destinandose a remunerar, de maneira
adequada, o custo do transporte oferecido em regime de eficiência e segurança, os
investimentos necessários à sua execução e bem assim, a possibilitar a manutenção do
padrão de qualidade exigido da transportadora.
§ 1º Os contratos deverão prever mecanismos de revisão e reajuste periódico das tarifas,
a fim de se manter o equilíbrio econômicofinanceiro.
§ 2º A criação, alteração ou extinção de quaisquer tributos ou encargos legais, após a
apresentação da proposta, quando comprovado seu impacto, implicarão a revisão da
tarifa, para mais ou para menos, conforme o caso, ressalvados os impostos sobre a
renda.
§ 3º Efetuada a revisão tarifária, esta substituirá o reajuste, podendo este somente ser
praticado novamente após o transcurso do tempo previsto em contrato para os reajustes
periódicos.
§ 4º A AGER/MT elaborará estudos técnicos, necessários à aferição dos custos da
prestação e da manutenção da qualidade dos serviços relativos a cada linha, observadas
as respectivas características e peculiaridades específicas.
§ 5º É vedado à transportadora cobrar do passageiro qualquer importância além do preço
da passagem, salvo os encargos diretamente relacionados com a prestação do serviço,
nos termos do regulamento.
§ 6º A regulamentação desta lei complementar estabelecerá os critérios, a metodologia e
a planilha para o levantamento do custo da prestação dos serviços, em cada uma das
modalidades de transporte coletivo rodoviário intermunicipal de passageiros. (Nova redação
dada pela LC 240/05)
Redação original:
§ 6º A regulamentação desta lei complementar estabelecerá os critérios, a metodologia e a
planilha para o levantamento do custo da prestação dos serviços.

Art. 38 As transportadoras poderão praticar tarifas promocionais nos seus serviços, que
poderão ocorrer em todos os horários ou em alguns deles, desde que:
I  possuam caráter eventual, condicionada à prévia autorização da AGER/MT, mediante
requerimento escrito e motivado, com prazo máximo de duração e procedimento
estabelecidos na regulamentação desta lei complementar; (Nova redação dada pela LC 240/05)
Redação original:
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I  comuniquem, com antecedência mínima de três dias, à AGER/MT;

II  façam constar em destaque, no bilhete de passagem, tratarse de tarifa promocional;
III  não impliquem em quaisquer formas de abuso do poder econômico ou tipifiquem
infrações às normas para a defesa da concorrência;
IV  contemplem toda a extensão do itinerário.
Parágrafo único É vedado estabelecer privilégios tarifários que beneficiem segmentos
específicos de usuários, exceto no cumprimento de lei.
Art. 39 No atendimento às peculiaridades do serviço de que trata esta lei complementar,
poderá o Poder Concedente prever, em favor da concessionária, no edital de licitação, a
possibilidade de outras fontes provenientes de receitas não operacionais ou de projetos
associados, sem exclusividade, com vistas a favorecer a modicidade das tarifas.
Parágrafo único. As fontes de receita previstas neste artigo serão obrigatoriamente
consideradas para a aferição do inicial equilíbrio econômicofinanceiro do contrato.
Art. 40 Para possibilitar a coleta uniforme dos dados necessários à elaboração da
composição tarifária, as transportadoras são obrigadas a fornecer ao Poder Concedente
ou à AGER/MT, sempre que solicitados, independentemente do disposto nos Capítulos V
e XIV desta lei complementar, plano de contas padrão de escrituração contábil e modelos
de formulários contendo:
I  demonstrações contábeis;
II  elementos operacionais e estatísticos indispensáveis ao cálculo tarifário.
Art. 41 O pagamento da passagem pelo usuário que embarcar no veículo nos terminais
rodoviários será feito concomitantemente com o pagamento da tarifa de embarque
disposta no Capítulo XV.
Art. 42 Além da contratação do seguro obrigatório previsto nas normas que regem o
licenciamento dos veículos, as transportadoras são obrigadas a contratar seguro de
responsabilidade civil nos termos e valores previstos em norma complementar, vedada a
sua dispensa pelo usuário.
Art. 43 É lícito ao Poder Concedente e à AGER/MT, por motivo de interesse público
relevante, estabilizar ou reduzir o valor das tarifas de forma a garantir sua modicidade ao
usuário, desde que assegure ao concessionário a manutenção do equilíbrio econômico
financeiro original do contrato. (Nova redação dada pela LC 240/05)
Redação original:
Art. 43 É lícito ao Poder Concedente, por motivo de interesse público relevante, estabilizar ou
reduzir o valor das tarifas de forma a garantir sua modicidade ao usuário, desde que assegure
ao permissionário a manutenção do equilíbrio econômicofinanceiro original do contrato.

CAPÍTULO XIV
DA FISCALIZAÇÃO
Art. 44 Infração é a omissão ou o ato que contraria o disposto em lei, decreto, resolução,
termo de compromisso, contrato de concessão, termo de autorização ou demais
disposições normativas relativas ao transporte coletivo rodoviário intermunicipal de
passageiros, a cuja observância se obrigam as empresas que explorem tal serviço.
Art. 45 A fiscalização dos serviços de que trata esta lei complementar será exercida pela
AGER/MT ou por intermédio de entidades públicas a ela conveniadas, com a cooperação
dos usuários, por meio da aplicação das seguintes penalidades aos infratores:
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I  advertência;
II  multa;
III  retenção de veículo; (Nova redação dada pela LC 240/05)
Redação original:
III  apreensão de veículo;

IV  apreensão de veículo; (Nova redação dada pela LC 240/05)
Redação original:
IV  suspensão;

V  suspensão dos serviços; (Nova redação dada pela LC 240/05)
Redação original:
V  recomendação de caducidade.

VI  recomendação de caducidade. (Acrescentado pela LC 240/05)
§ 1º No exercício da fiscalização, os agentes do órgão fiscalizador, quando em serviço e
mediante a apresentação de credencial ou identificação, terão livre acesso aos dados
relativos à administração, contabilidade, recursos técnicos, econômicos e financeiros da
concessionária ou autorizatária, bem como aos veículos, ainda que em trânsito, e às
dependências e instalações da transportadora.(Nova redação dada pela LC 240/05)
Redação original:
§ 1º No exercício da fiscalização, os agentes fiscalizadores, quando em serviço e mediante a
apresentação de credencial, terão livre acesso aos dados relativos à administração,
contabilidade, recursos técnicos, econômicos e financeiros da concessionária ou autorizatária,
bem como aos veículos, ainda que em trânsito, e às dependências e instalações da
transportadora.

§ 2º Quando a fiscalização for efetuada nas dependências da empresa, além da
credencial ou identificação, será exigida a apresentação, pelo agente, de ordem de
serviço da AGER/MT para este fim. (Nova redação dada pela LC 240/05)
Redação original:
§ 2º Quando a fiscalização for efetuada nas dependências da empresa, além da credencial, será
exigida a apresentação pelo fiscal de ordem de serviço da AGER/MT para este fim.

§ 3º A aplicação das penalidades previstas neste artigo darseá sem prejuízo da
responsabilidade contratual, civil, criminal ou ambiental.
§ 4º Das penalidades aplicadas e das decisões proferidas em procedimentos relativos aos
serviços de que trata esta lei complementar, poderá a transportadora apresentar defesa à
AGER/MT e recurso para decisão colegiada da Diretoria Executiva do mesmo órgão.
Art. 46 A penalidade de advertência será aplicada por escrito, pelo Coordenador de
Fiscalização da AGER/MT, por qualquer conduta da transportadora, lesiva aos usuários e
constatada por denúncia, bem como por quaisquer práticas da empresa que contrariem
as normas que regem o setor e não tenham sido motivo de aplicação da penalidade da
multa disposta nesta lei complementar.(Nova redação dada pela LC 240/05)
Redação anterior, dada pela LC 175/04
Art. 46 A penalidade de advertência será aplicada por escrito, pelo Coordenador Regulador da
AGER/MT, por qualquer conduta da transportadora, lesiva aos usuários e constatada por
denúncia, bem como por quaisquer práticas da empresa que contrariem as normas que regem o
setor e não tenham sido motivo de aplicação da penalidade da multa disposta nesta lei
complementar.
Redação original:
Art. 46 A penalidade de advertência será aplicada por escrito, pelo Superintendente de
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Fiscalização da AGER/MT, por qualquer conduta da transportadora, lesiva aos usuários e
constatada por denúncia, bem como por quaisquer práticas da empresa que contrariem as
normas que regem o setor e não tenham sido motivo de aplicação da penalidade da multa
disposta nesta lei complementar.

Art. 47 A penalidade de multa terá seu valor fixado com base na UPF/MT  (Unidade de
Padrão Fiscal), observadas as tipificações e graduações abaixo descritas, sendo aplicada
aos infratores:
I  no valor de 15 (quinze) UPF/MT, nos casos de:(Nova redação dada pela LC 240/05)
Redação original:
I  no valor de 8 (oito) UPF/MT, nos casos de:

a) recusa ao embarque e desembarque de passageiros nos pontos autorizados, sem
motivo justificado;
b) nãofornecimento ao passageiro de comprovante de volumes transportados no
bagageiro;
c) transportar bagagem de forma a colocar em risco a segurança ou conforto dos
passageiros; (Nova redação dada pela LC 240/05)
Redação original:
c) transporte de bagagens ou encomendas fora dos locais a tanto destinados;

d) falta, no veículo, da logomarca da transportadora ou existência de inscrição não
autorizada;
e) nãoapresentação dos veículos de acordo com as condições de limpeza e conforto
requeridas;
f) venda de mais de um bilhete de passagem para a mesma poltrona;
g) desrespeito, desobediência ou oposição a agentes fiscalizadores ou recusa ao seu
embarque;
h) inobservância de qualquer exigência desta lei complementar, decretos, resoluções ou
demais normas sobre transporte coletivo rodoviário intermunicipal de passageiros;
i) não comunicação à AGER/MT, no prazo de cinco dias da utilização de veículos extras
para suprir demanda extraordinária. (Acrescentado pela LC 240/05)
II  no valor de 25 (vinte e cinco) UPF/MT, nos casos de: (Nova redação dada pela LC 240/05)
Redação original:
II  no valor de 15 (quinze) UPF/MT, nos casos de:

a) atraso no horário de partida;
b) incontinência pública por parte do condutor, dirigente ou qualquer preposto, que
mantenha contato com o público;
c) uso, por parte de funcionário, de bebida alcoólica ou de substância tóxica, em serviço
ou próximo de assumilo;
d) direção do veículo pondo em risco a segurança dos passageiros;
e) nãoutilização ou alteração dos pontos de partida, chegada ou parada estabelecidos
pela AGER/MT;
f) supressão dos horários ordinários, sem autorização;
g) retardamento injustificado na promoção de transporte ou omissão das providências
para alojamento e alimentação de passageiros, em caso de acidente ou interrupção de
viagem;
h) cobrança a qualquer título, de importância não autorizada;
i) veiculação de publicidade ou informação enganosas;
j) apresentação de sanitário sem condições de utilização;
l) omissão de comunicação a AGER/MT, de interrupção de serviço por circunstância de
força maior, dentro do prazo de 05 (cinco) dias, a contar da ocorrência;
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m) venda de bilhete de passagens confeccionado sem autorização ou observância das
formas e condições estabelecidas pela autoridade fazendária;
n) utilização de veículo cujas características não correspondam à tarifa cobrada e às
especificações do serviço e linha;
o) utilização, na direção dos veículos, durante a prestação dos serviços previstos nesta lei
complementar, de motoristas não empregados, sócio ou proprietário da transportadora,
não habilitado; (Nova redação dada pela LC 240/05)
Redação original:
o) utilização, na direção dos veículos, durante a prestação dos serviços previstos nesta lei
complementar, de motoristas não empregados, sócios ou proprietários da transportadora;

p) atraso no pagamento de indenização por extravio da bagagem;
q) manter terminal rodoviário ou ponto de embarque e seção em desacordo com a
legislação e normas do órgão fiscalizador. (Acrescentado pela LC240/05)
III  no valor de 30 (trinta) UPF/MT, nos casos de: (Nova redação dada pela LC 240/05)
Redação original:
III  no valor de 20 (vinte) UPF/MT, nos casos de:

a) nãoaceitação de desistência de viagem com a devolução da importância paga,
quando manifestada pelo passageiro, nos termos desta lei complementar;
b) defeito ou a falta de equipamento obrigatório, definidos pela AGER/MT; (Nova redação dada
pela LC 240/05)
Redação original:
b) defeito em equipamento obrigatório, bem como sua falta;

c) transporte de passageiros em número superior à lotação autorizada;
d) transporte de passageiros sem o correspondente bilhete de passagem, salvo nos
casos previstos em lei ou normas complementares;
e) venda de passagem em valor superior ao autorizado;
f) venda de passagem em valor inferior ao praticado sem a comunicação do desconto à
AGER/MT, no prazo previsto nesta lei complementar;
g) abastecimento do veículo com perigo para os passageiros ou permissão de que estes
permaneçam embarcados durante a travessia em balsas ou através de pontes precárias
ou de baixa capacidade de suporte;
h) suspensão total ou parcial dos serviços, sem autorização;
i) nãocolocação de veículo extra concomitantemente ao horário oficial, no caso de
demanda extraordinária superior à capacidade do veículo;
j) transporte de combustível, explosivo, substância corrosiva ou tóxica ou qualquer outro
material que represente riscos aos passageiros;
l) recusa ou retardamento no fornecimento de elementos estatísticos e contábeis exigidos
pela AGER/MT.
m) instalar ou operar terminal rodoviário ou ponto de embarque e desembarque, não
autorizadas pelo Poder Concedente ou seu delegatário; (Acrescentado pela LC 240/05)
n) não emissão de nota fiscal da prestação do serviço de transporte de passageiros na
modalidade de fretamento; (Acrescentado pela LC 240/05)
o) não portar no veículo, no momento da prestação do serviço de fretamento, a lista de
passageiros transportados; (Acrescentado pela LC 240/05)
p) não portar no veículo o comprovante de seguro de responsabilidade civil obrigatório
para passageiros ou estar inadimplente em relação ao pagamento. (Acrescentado pela LC
240/05)

§ 1º A aplicação da penalidade de multa farseá mediante processo iniciado por auto de
infração, lavrado no momento em que esta ocorrer, salvo motivo de força maior, que
http://app1.sefaz.mt.gov.br/Sistema/legislacao/LeiComplEstadual.nsf/9733a1d3f5bb1ab384256710004d4754/22c292fe2696500604256e15004d575b?Open…

22/30

09/12/2015

app1.sefaz.mt.gov.br/Sistema/legislacao/LeiComplEstadual.nsf/9733a1d3f5bb1ab384256710004d4754/22c292fe2696500604256e15004d575b?Open…

conterá:
I  nome da transportadora ou do proprietário do veículo;
II  linha, origem e destino;
III  placa do veículo;
IV  nome do infrator e/ou condutor do veículo;
V  local e data da infração;
VI  dispositivo legal infringido e infração cometida;
VII  assinatura do infrator e do fiscal autuante.
§ 2º A lavratura do auto farseá em 03 (três) vias de igual teor, devendo o infrator ou seu
preposto exarar seu "ciente" na segunda via.
§ 3º Na impossibilidade de ser obtido o "ciente" ou recusandose o infrator ou seu
preposto a exarálo, o autuante consignará o fato no auto.
§ 4º Em nenhum caso poderá o auto de infração ser inutilizado após lavrado, nem
sustado seu processo, até a decisão final, ainda que haja ocorrido erro em sua lavratura,
hipótese em que o engano será expressamente apontado no auto.
§ 5º Aplicada a penalidade pela autoridade competente, esta deverá encaminhar
notificação à transportadora no prazo máximo de 30 (trinta) dias.
§ 6º Caberá à transportadora autuada a apresentação de defesa à AGER/MT, no prazo
de 15 (quinze) dias, contados do primeiro dia útil subseqüente ao do recebimento da
notificação, ainda que se trate de penalidade aplicada a seus prepostos.
§ 7º Da decisão da autoridade da AGER/MT será notificada novamente a transportadora
autuada e, nos termos de seu regimento interno e demais resoluções, caberá recurso à
Diretoria Executiva do mesmo órgão no prazo de 15 (quinze) dias, contados do primeiro
dia útil subseqüente ao do recebimento da notificação, ainda que se trate de penalidade
aplicada a seus prepostos.
§ 8º Mantido o auto de infração por falta de apresentação de defesa, recurso ou decisão
terminativa da AGER/MT, o autuado será intimado para proceder ao recolhimento da
multa em 15 (quinze) dias, contados do recebimento da notificação, sob pena de inscrição
em dívida ativa e cobrança judicial.
Art. 47A A penalidade de retenção de veículo será aplicada, sem prejuízo da multa
cabível, toda vez que, da prática de infração resulte em ameaça a segurança dos
passageiros e, ainda, quando: (Acrescentado pela LC 240/05)
I  o motorista apresentar em serviço, evidentes sinais de embriaguez ou de estar sob
efeito de substância tóxica, ou ainda, não estar habilitado para o tipo de veículo que
estiver prestando os serviços de que fala esta lei complementar;
II  o veículo não apresentar as condições de segurança exigidas pela legislação de
trânsito;
III  apresentar o veículo, com características internas ou externas fora dos padrões
aprovados pela AGER;
IV  o veículo sem condições de limpeza e higiene;
V  transportar passageiros além da capacidade registrada no Certificado de Registro de
VeículoCRV e Certificado de Registro e Licenciamento de VeículoCRLV, exceto as
linhas de característica semiurbana;
VI  não portar no veículo comprovante do pagamento do seguro de responsabilidade civil
obrigatório ou estar inadimplente com o mesmo.
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§ 1º A retenção do veículo deverá ser efetivada antes do início da viagem no caso do
inciso IV e em qualquer ponto do percurso para os demais casos previstos neste artigo.
§ 2º A continuidade da viagem só se dará depois de sanada a irregularidade ou
substituição do veículo por outro da mesma categoria, ou do motorista, no caso do inciso
I.
Art. 48 A penalidade de apreensão do veículo, que se dará por um prazo mínimo de 72
(setenta e duas) horas, será aplicada imediatamente após a lavratura de auto de infração
e inventário do veículo, ensejando multa de 30 (trinta) UPF/MT, sendo aplicada: (Nova
redação dada pela LC 240/05)
Redação original:
Art. 48 A penalidade de apreensão do veículo será aplicada imediatamente após a lavratura de
auto de infração e inventário do veículo, ensejando multa de 24 (vinte e quatro) UPF, sendo
aplicada:

I  às concessionárias ou autorizatárias, nos seguintes casos: (Nova redação dada pela LC 240/05)
Redação original:
I  às permissionárias, concessionárias ou autorizatárias, nos seguintes casos:

a) operação de serviço intermunicipal de transporte de passageiros em horário, itinerário
ou seção não autorizados pela AGER/MT;
b) utilização de veículo em desacordo com as regras de vistoria estabelecidas pelas
normas complementares a esta lei complementar;
c) utilização de veículos não cadastrados na AGER/MT;
d) comercialização de passagens com a utilização de veículos de empresa diversa da
constante no bilhete, sem autorização da AGER/MT;
e) uso da autorização de fretamento para prática de transporte fora das regras previstas
nesta lei complementar ou em normas complementares, ou com venda de bilhetes de
passagem, ou ainda, se desacompanhada do documento fiscal competente;
f) uso de veículo com vida útil superior à estabelecida em contrato ou normas
complementares;
II  às outras transportadoras, qualquer pessoa jurídica ou física, no caso de operação de
serviço intermunicipal de transporte de passageiros não concedido, permitido ou
autorizado pelo Poder Concedente ou pela AGER/MT, por meio de ônibus, microônibus,
caminhões, camionetes, camionetas, automóveis, táxislotação, bem, como em veículos
utilitários ou em quaisquer outros não indicados para o transporte de passageiros, sem
prejuízo dos demais procedimentos previstos nesta lei complementar e da apuração da
responsabilidade civil ou criminal.
§ 1º A restituição do veículo apreendido só ocorrerá depois de decorrido o prazo mínimo
estabelecido e mediante prévio pagamento da multa disposta no caput deste artigo, além
das taxas e despesas com remoção e estadia, bem como de outros encargos previstos
nas normas complementares. (Renumerado o § único para § 1º pela LC 240/05)
Redação original:
Parágrafo único. A restituição dos veículos apreendidos só ocorrerá mediante prévio pagamento
da multa disposta no caput deste artigo, além das taxas e despesas com remoção e estada,
bem como de outros encargos previstos nas normas complementares.

§ 2º A partir da segunda apreensão, a empresa será considerada reincidente, sofrendo o
acréscimo de cinqüenta por cento sobre a base de cálculo da primeira apreensão,
permanecendo este valor alterado para as novas apreensões no período de um ano.
(Acrescentado pela LC 240/05)
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Art. 49 A penalidade de suspensão dos serviços da linha será aplicada pela Diretoria
Executiva da AGER/MT, com duração de 60 (sessenta) dias, no caso de reiterada
desobediência às advertências aplicadas, ou por falta de pagamento das multas, após o
decurso do prazo dado à transportadora para fazêlo ou ainda, no caso de recebimento
da penalidade de multa por 3 (três) vezes por igual infração, na mesma linha, no período
de 01 (um) ano. (Nova redação dada pela LC 240/05)
Redação original:
Art. 49 A penalidade de suspensão será aplicada pela Diretoria Executiva da AGER/MT, no
caso de reiterada desobediência às advertências aplicadas, ou por falta de pagamento das
multas, após o decurso do prazo dado à transportadora para fazêlo ou ainda, no caso de
recebimento da penalidade de multa por 3 (três) vezes por igual infração, no período de 6 (seis)
meses.

§ 1º Durante o período de cumprimento da suspensão a AGER/MT poderá convocar outra
empresa para executar os serviços, na forma estabelecida em regulamento. (Nova redação
dada pela LC 240/05)
Redação original:
§ 1º A pena de que trata o artigo será cumprida em época determinada pela AGER/MT, que
poderá convocar outra empresa para executar os serviços durante o período de suspensão.

§ 2º Da decisão que aplicar a pena da suspensão caberá recurso, com efeito suspensivo
ao colegiado da AGER/MT, que deverá julgálo no prazo de 30 (trinta) dias.
Art. 50 A penalidade de recomendação de caducidade aplicarseá nos seguintes casos:
I  manifesta deficiência dos serviços;
II  reiterada desobediência aos preceitos legais ou regulamentares;
III  inadimplemento das obrigações assumidas no contrato de concessão, termo de
autorização ou termo de ajustamento de conduta assinado com a AGER/MT;
IV  fato grave a juízo da AGER/MT;
V  locaute;
VI  dissolução legal da pessoa jurídica titular da concessão;
VII  falência do titular da concessão.
§ 1º Existirá manifesta deficiência dos serviços quando:
a) no período de 12 (doze) meses, for aplicada à transportadora, por 2 (duas) vezes, a
pena de suspensão;
b) no período de 12 (doze) meses, for aplicada à transportadora, por 3 (três) vezes, a
pena de advertência pelo mesmo motivo ou 6 (seis) vezes por motivos diversos.
§ 2º Entendese por reiterada desobediência aos preceitos legais e regulamentares, a
reincidência da transportadora em faltas pelas quais já sofreu penalidades anteriores e
que, notificada a sanálas, nela persistir por mais de 30 (trinta) dias;
§ 3º Serão considerados fatos graves, a critério da AGER/MT, os seguintes:
a) elevado número de acidentes de trânsito, por culpa da transportadora;
b) apresentação de informações, dados ou documentos falsos, em proveito próprio ou
prejuízo de terceiros;
c) superveniência de incapacidade técnicooperacional ou econômicofinanceira,
devidamente comprovada;
d) redução da frota, abaixo do mínimo necessário, sem a devida correção, no prazo de 90
(noventa) dias, contados da data da intimação para fazêlo;
e) nãocomunicação à AGER/MT da ocorrência de acidente com veículo da empresa, que
implique ferimento ou morte de usuário.
f) transferência, cessão ou comercialização da permissão, concessão ou autorização para
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a realização dos serviços;
g) condenação, transitada em julgado, de qualquer dos seus diretores, sócios, sócios
gerentes, ou, quando firma individual, do seu proprietário, pela prática de qualquer crime,
cuja pena vede, ainda que de modo temporário, o acesso à função ou cargos públicos, de
crimes de prevaricação, falência culposa ou fraudulenta, suborno, concussão ou peculato,
contra a economia popular e a fé pública.
h) transferência do controle societário da concessionária, permissionária ou autorizatária
sem prévia anuência do poder concedente; (Acrescentado pela LC 240/05)
§ 4º A pena de que trata este artigo será aplicada pelo colegiado da AGER/MT, após a
instauração do processo para apuração dos fatos, e findará com a recomendação por
escrito deste órgão ao Poder Concedente, para que tome as medidas cabíveis nos
termos desta lei complementar.
Art. 51 Cometidas, simultaneamente, duas ou mais infrações de naturezas diversas,
aplicarseá a penalidade correspondente a cada uma delas.
Art. 52 A autuação não desobriga o infrator de corrigir a falta que lhe deu origem.
CAPÍTULO XV
DOS TERMINAIS RODOVIÁRIOS
Art. 53 O serviço público de terminais rodoviários constitui serviço de apoio, assistência e
proteção aos usuários do transporte coletivo rodoviário intermunicipal, interestadual e
internacional de passageiros, sendo de competência do Estado de Mato Grosso
diretamente, ou mediante concessão a particulares, sempre através de licitação, a sua
implantação, exploração e administração, nos termos desta lei complementar, seu
regulamento e pelo que dispuserem os respectivos contratos.
Parágrafo único. Compete à AGER/MT a fiscalização dos terminais rodoviários quando os
serviços forem prestados nos termos do caput deste artigo.
Art. 54 O Estado de Mato Grosso, na qualidade de Poder Concedente, poderá,
alternativamente à prestação direta ou a concessão do serviço público a que se refere o
artigo anterior, delegar a entes da Administração Pública Municipal a competência para a
implantação, exploração e administração dos terminais rodoviários, podendo o ato de
delegação autorizar o ente delegatário a conceder o serviço a particulares, sempre
através de licitação.
Parágrafo único. Compete à AGER/MT a fiscalização do cumprimento da delegação e ao
Município delegatário dos serviços, a garantia da qualidade dos mesmos, mediante
fiscalização própria, sob pena de revogação da delegação.
Art. 55 Os serviços públicos de terminais rodoviários poderão ser prestados por
particulares por meio de concessão, precedida ou não da execução de obra pública, que
abrangerá a sua implantação e/ou sua exploração, sempre através de licitação na
modalidade de concorrência pública, observado o seguinte:
I  o prazo da concessão de que trata este artigo será de dez anos nos casos de
concessão somente da exploração do terminal e de vinte anos nos casos de concessão
para a implantação e exploração do terminal, precedida esta de execução de obra
pública, prorrogável por igual prazo, desde que obedecidas pelas concessionárias as
obrigações legais e mantidas as condições de habilitação e qualificação exigidas na
licitação. (Nova redação dada pela LC 240/05)
Redação original:
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I  o prazo da concessão de que trata este artigo será de 10 anos nos casos de concessão
somente da exploração do terminal e de 20 anos nos casos de concessão para a implantação e
exploração do terminal, precedida esta de execução de obra pública;

II  nos casos de concessão para a implantação e exploração do terminal, precedida de
execução de obra pública, ao final do prazo da concessão, a obra reverterá ao patrimônio
público;
III  em cada município somente poderá existir um único terminal rodoviário cuja
localização será proposta pela administração pública municipal e aprovada pelo Poder
Concedente;
IV  no julgamento da licitação, aplicarseão, no que couber, os critérios dispostos no art.
18 desta lei complementar;
V  os passageiros que embarcarem nos terminais rodoviários terão os seguintes direitos
e deveres, além dos dispostos na legislação de defesa do consumidor: (Nova redação dada
pela LC 240/05)
Redação original:
V  os passageiros que adquirirem passagens para embarque em município onde haja terminal
rodoviário, obrigatoriamente, pagarão à administração do referido terminal a Tarifa de Embarque
criada por esta lei complementar e terão os seguintes direitos e deveres, além dos dispostos na
legislação de defesa do consumidor

a) receber serviço adequado, com atributos de regularidade, continuidade, pontualidade,
eficiência, atualidade, generalidade, cortesia na prestação e modicidade das tarifas;
b) boas condições de conforto e higiene das dependências do terminal rodoviário;
c) qualificação profissional do pessoal que prestar serviços no terminal;
d) levar ao conhecimento do Poder Público e da transportadora as irregularidades de que
tenham conhecimento, referentes ao serviço prestado;
e) comunicar às autoridades competentes os atos ilícitos praticados pela concessionária
na prestação do serviço;
VI  aplicarseá ao Poder Concedente no que couber, os encargos dispostos no Capítulo
IV desta lei complementar;
VII  a concessionária obrigarseá, nos termos do contrato de concessão, a implantar
e/ou explorar o terminal rodoviário, sendo de seu encargo mínimo obrigatório:
a) manter um local coberto e com assentos disponíveis para abrigo dos passageiros;
b) manter sanitários gratuitos, masculino e feminino, em boas condições de limpeza;
c) manter plataformas de embarque em número suficiente para o movimento dos
veículos;
d) disponibilizar pontos de venda de água e alimentação;
e) prestar informações aos Poderes Públicos sempre que solicitadas;
f) garantir um local para a instalação de posto de fiscalização do transporte;
g) disponibilizar pontos de venda de bilhetes para todas as transportadoras que servirem
o município;
h) manter local próprio para a divulgação gratuita de campanhas publicitárias de entes
públicos, bem como de avisos e tabelas referentes ao transporte, de fixação obrigatória;
i) manter controle de entrada e saída dos veículos das transportadoras que efetuarem
parada no terminal, enviando a relação dos veículos dia e horários mensalmente ao órgão
fiscalizador;
j) pagar pontualmente a Taxa de Regulação e Fiscalização dos Serviços de Terminais
Rodoviários criada por esta lei complementar.
1.manter estacionamento gratuito, vinculado ao terminal rodoviário, aos usuários dos
serviços oferecidos pelo terminal. (Acrescentado pela LC 240/05)
Art. 56 Fica criada a Taxa de Regulação e Fiscalização dos Serviços de Terminais
Rodoviários (TTR), composta através da seguinte fórmula, onde incide a alíquota "A"
sobre uma base de cálculo resultado do produto de "N" e "C", devendo ser integralmente
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recolhida à AGER/MT, quando a concessão do terminal for feita diretamente pelo Estado
de Mato Grosso:
TTR = (N x C) x A, sendo:
N = número total mensal de veículos de transporte coletivo rodoviário intermunicipal,
interestadual ou internacional de passageiros que fazem parada no terminal rodoviário;
C = R$22,84 (vinte e dois reais e oitenta e quatro centavos) constante de referência para
o custo da fiscalização em Reais;
A = 5% (cinco por cento), correspondente à alíquota aplicável.
Parágrafo único. Quando a exploração do terminal for concedida ao particular pelo
Município nos termos do art. 54, a TTR cuja alíquota está prevista no caput deste artigo,
deverá ser recolhida pela concessionária que explorar o serviço, de forma separada,
através de repartição aos entes competentes para regular e fiscalizar os serviços nas
seguintes proporções:
I  30% (trinta por cento) para a AGER/MT;
II  70% (setenta por cento) para o Município que concedeu o serviço.
Art. 57 A Tarifa de Embarque consiste no valor devido à administração do terminal pelos
usuários que adquiram passagem e embarquem no referido terminal, cuja metodologia
para aferição será descrita no decreto regulamentador desta lei complementar. (Nova
redação dada pela LC 240/05)
Redação original:
Art. 57 Fica criada a Tarifa de Embarque, cujo valor será proporcionalmente fixado em função
dos serviços prestados nos terminais rodoviários.
Parágrafo único. O Estado, o Município ou o particular que explorar o terminal rodoviário
arrecadará, conforme o caso, a Tarifa de Embarque dos usuários que ali embarcarem, que ficam
obrigados ao seu pagamento juntamente com a aquisição do bilhete de passagem, nos termos
do regulamento.

Art. 58 O valor da constante 'C' disposta no art. 56 desta lei complementar será
atualizado anualmente pela variação do IGPDI da Fundação Getúlio Vargas, ou outro
índice que o substitua. (Nova redação dada pela LC 240/05)
Redação original:
Art. 58 O valor da constante "C" disposta no art. 56 desta lei complementar, bem como o valor
da Tarifa de Embarque criada pelo art. 57 desta lei complementar, serão atualizados anualmente
e concomitantemente, com base na variação do IGPDI da Fundação Getúlio Vargas.

CAPÍTULO XVI
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS
Art. 59 É assegurada a qualquer pessoa o acesso a informações obtenção de certidões e
cópias de atos, contratos, decisões, despachos ou pareceres relativos à licitação ou às
próprias concessões ou autorizações de que trata esta lei complementar, bem como o
direito de vista, devendo a solicitação correspondente ser feita por escrito.
Art. 60 As permissões e concessões de serviço público de transporte rodoviário
intermunicipal de passageiros, outorgadas anteriormente à entrada em vigor desta lei
complementar, poderão ser prorrogadas pelo prazo fixado nesta lei complementar, desde
que cumpridos os critérios legais, conforme os arts. 4° e 10 desta lei complementar. (Nova
redação dada pela LC 240/05)
Redação original:
Art. 60 As permissões e concessões de serviço público de transporte rodoviário intermunicipal
de passageiros, outorgadas anteriormente à entrada em vigor desta lei complementar, poderão
ser prorrogadas pelo prazo fixado nesta lei complementar, desde que cumpridos os critérios
legais, conforme os arts. 4º e 10 desta lei complementar.
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§ 1º Vencido o prazo das concessões de que trata este artigo, o poder concedente
procederá a sua licitação nos termos desta lei complementar.(Nova redação dada pela LC 240/05)
Redação original:
§ 1º Vencido o prazo das concessões de que trata este artigo, o Poder Concedente procederá a
sua licitação, nos termos desta lei complementar.

§ 2º As autorizações precárias em operação no serviço público de transporte rodoviário
intermunicipal de passageiros, com termos de autorização anteriores à entrada em vigor
desta lei complementar, poderão ser mantidas, de acordo com as hipóteses de cabimento
estabelecidas em normas complementares, caso atendam o interesse público, a
necessidade e continuidade dos serviços de transporte e os requisitos administrativos e
técnicos estabelecidos pela AGER/MT. (Nova redação dada pela LC 240/05)
Redação original:
§ 2º As concessões em caráter precário, as que estiverem com prazo vencido e as que
estiverem em vigor por prazo indeterminado, inclusive por força de legislação anterior,
permanecerão válidas pelo prazo determinado necessário à realização dos levantamentos e
avaliações indispensáveis à organização das licitações que precederão a outorga das
concessões que as substituirão.

§ 3º O prazo determinado de que trata o parágrafo anterior não poderá exceder a 12
(doze) meses, contados da publicação desta lei complementar.
Art. 61 As concessões de serviço público de terminais rodoviários destinados a atender o
tráfego intermunicipal, outorgadas pelo Estado de Mato Grosso através de licitação antes
da publicação desta lei complementar, poderão ser prorrogadas pelo prazo fixado nesta
lei, desde que atendidos os critérios estabelecidos nos art. 4º e 10. (Nova redação dada pela LC
240/05)
Redação original:
Art. 61 As concessões de serviço público de Estações Rodoviárias destinadas a atender o
tráfego intermunicipal, outorgadas pelo Estado de Mato Grosso através de licitação antes da
publicação desta lei complementar, consideramse válidas pelo prazo fixado no contrato, com
as adaptações necessárias previstas nesta lei complementar e em normas regulamentares.

Art. 62 As concessões de serviço público de terminais rodoviários destinados a atender o
tráfego intermunicipal, outorgadas pelos Municípios através de licitação, serão
homologadas pelo Estado de Mato Grosso, através da Secretaria competente e
permanecerão válidas pelo tempo fixado em contrato ou no ato de outorga, com as
adaptações necessárias previstas nesta lei complementar e em normas regulamentares.
(Nova redação dada pela LC 240/05)
Redação original:
Art. 62 As concessões de serviço público de Estações Rodoviárias destinadas a atender o
tráfego intermunicipal, outorgadas pelos Municípios através de licitação, serão homologadas
pelo Estado de Mato Grosso, através da Secretaria de Estado de Transportes e permanecerão
válidas pelo tempo fixado em contrato ou no ato de outorga, com as adaptações necessárias
previstas nesta lei complementar e em normas regulamentares.

§ 1º As adaptações necessárias serão realizadas previamente ao ato da homologação
das concessões. (Acrescentado pela LC 240/05)
§ 2º As concessões de serviço público de terminais rodoviários, outorgadas anteriormente
à entrada em vigor desta lei complementar, poderão ser prorrogadas pelo prazo fixado
nesta lei complementar, desde que cumpridos os critérios legais, estabelecidos em
regulamento. (Acrescentado pela LC 240/05)
§ 3º As concessões de que trata o caput deste artigo só poderão ser prorrogadas se
homologadas previamente pelo Estado de Mato Grosso. (Acrescentado pela LC 240/05)
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Art. 63 Esta lei complementar entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 64 Revogamse as disposições em contrário, especialmente as Leis nº 6.992, de 19
de fevereiro de 1998, e 3.455, de 26 de novembro de 1973, e suas alterações.
Palácio Paiaguás, em Cuiabá, 30 de dezembro de 2003, 182º da Independência e 115º
da República.
BLAIRO BORGES MAGGI
CÉLIO WILSON DE OLIVEIRA
CARLOS BRITO DE LIMA
WALTER DE FÁTIMA PEREIRA
YÊNES JESUS DE MAGALHÃES
WALDIR JÚLIO TEIS
SÍRIO PINHEIRO DA SILVA
HOMERO ALVES PEREIRA
ALEXANDRE HERCULANO COELHO DE SOUZA FURLAN
TEREZINHA DE SOUZA MAGGI
RICARDO LUIZ HENRY
LUIZ ANTONIO PAGOT
ANA CARLA MUNIZ
GERALDO APARECIDO DE VITTO JÚNIOR
MARCOS HENRIQUE MACHADO
GERALDO LUIZ GONÇALVES FILHO
JOÃO VIRGÍLIO DO NASCIMENTO SOBRINHO
FÁBIO CÉSAR GUIMARÃES NETO
LOUREMBERG RIBEIRO NUNES ROCHA
CLOVES FELÍCIO VETTORATO
MOACIR PIRES DE MIRANDA FILHO
JOSÉ JOAQUIM DE SOUZA FILHO
BENEDITO PAULO DE CAMPOS
FLÁVIA MARIA DE BARROS NOGUEIRA
JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA
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Nota: " Os documentos contidos nesta base de dados têm caráter meramente informativo. Somente os
textos publicados no Diário Oficial estão aptos à produção de efeitos legais."

LEI COMPLEMENTAR Nº 429, DE 21 DE JULHO DE 2011 (*)
Autor: Poder Executivo
. Consolidada até LC 443/11
. Publicada no DOE de 09.11.11, p. 105/6, Parte vetada pelo Governador e mantida pela Assembléia
Legislativa (art. 14)
. Republicada no DOE de 22.07.11, por ter saído incorreta no DOE de 21.07.11.
. REVOGOU a LC 66/99
. Alterou as LC 149/03, 164/11
. Alterada pela LC 443/11; 531/14

Dispõe sobre a organização, estrutura e competências da
Agência de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do
Estado de Mato Grosso e dá outras providências.
A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, tendo em vista o
que dispõe o Art. 45 da Constituição Estadual, aprova e o Governador do Estado
sanciona a seguinte lei complementar:
Art. 1º A Agência de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Estado de Mato
Grosso  AGER/MT constituise em uma autarquia em regime especial para exercer a
função de Agência Reguladora, sendo dotada de autonomia administrativa, financeira e
funcional, vinculada à ViceGovernadoria, com sede e foro na Capital do Estado.
Parágrafo único. A natureza de autarquia especial conferida à AGER/MT é caracterizada
por independência administrativa, autonomia financeira, estrutura funcional própria,
ausência de subordinação hierárquica nas decisões regulatórias e mandato fixo de seus
diretores reguladores.
CAPÍTULO I
DA AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS
Seção I
Dos Objetivos
Art. 2º Constituem objetivos da AGER/MT:
I  assegurar a prestação de serviços adequados, assim entendidos, àqueles que
satisfazem as condições de universalidade, regularidade, continuidade, eficiência,
segurança, atualidade, generalidade e cortesia na sua prestação e modicidade nas suas
tarifas;
II  garantir a harmonia entre os interesses dos usuários do Poder Concedente e dos
delegatórios de serviços públicos;
III  zelar pelo equilíbrio econômicofinanceiro dos serviços públicos delegados.
Seção II
Das Competências e Atribuições
Art. 3º Compete à AGER/MT regular, normatizar, controlar e fiscalizar, nos limites da lei,
os serviços públicos e suas respectivas tarifas, prestados diretamente pelo Estado de
Mato Grosso ou prestados indiretamente por meio de delegação à iniciativa privada,
referentes a:
I  saneamento;
II  rodovias;
III  portos e hidrovias;
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IV  transporte coletivo intermunicipal de passageiros e seus terminais rodoviários;
V  distribuição de gás canalizado;
VI  energia elétrica;
VII  telecomunicações.
Parágrafo único. A AGER/MT atuará na regulação, controle e fiscalização de serviços
públicos de competência própria da União e dos Municípios que lhe sejam delegados
mediante legislação específica ou convênio.
Art. 4º No exercício de sua competência caberá à AGER/MT as atribuições de:
I  garantir a aplicação do principio da isonomia no uso e acesso aos serviços concedidos;
II  buscar a modicidade das tarifas e o justo retorno dos investimentos aos
concessionários;
III  cumprir e fazer cumprir a legislação específica relacionada aos serviços públicos de
sua competência de regulação;
IV  propor ao Poder Concedente os planos de outorgas, de concessão ou permissão de
serviço público sob sua regulação, bem como respectivas alterações, instruída por
estudos específicos de viabilidade técnica e econômica;
V  editar, após aprovação do Poder Concedente, atos de outorga, de concessão ou
permissão de serviço público sob sua regulação, podendo promover o respectivo
procedimento licitatório de outorga celebrando e gerindo os respectivos contratos e
demais instrumentos administrativos;
VI  editar os atos de extinção de direito de exploração de serviço público sob sua
regulação, podendo promover o respectivo procedimento administrativo de extinção,
ficando a cargo do Poder Concedente a homologação da decisão;
VII  reunir, sob sua administração, os instrumentos de outorga para exploração de
serviço público sob sua regulação já celebrados antes da vigência desta lei
complementar, resguardando os direitos das partes e o equilíbrio econômicofinanceiro
dos respectivos contratos;
VIII  autorizar o transporte de passageiros sob regime de fretamento intermunicipal;
IX  fixar, revisar, reajustar os valores de tarifas dos serviços públicos sob sua regulação,
bem como definir suas estruturas;
X  requisitar informações, relativas aos serviços públicos delegados, de órgãos ou
entidades de administração estadual ou de concessionários e permissionários;
XI  moderar, dirimir ou arbitrar conflitos de interesse, no limite das atribuições previstas
nesta lei complementar, relativos aos objetivos das concessões e permissões;
XII  fiscalizar a qualidade dos serviços por meio de indicadores e procedimentos
amostrais;
XIII  permitir o amplo acesso às informações estatísticas e qualitativas sobre a prestação
dos serviços públicos delegados, como também, informações sobre suas próprias
atividades;
XIV  propor a elaboração e alteração do seu Regimento Interno ao Chefe do Poder
Executivo que deverá ser publicado mediante Decreto;
XV  elaborar o seu orçamento e proceder à respectiva execução financeira.
Parágrafo único. A fiscalização a ser realizada pela AGERMT nas empresas delegatárias
de serviço público será de natureza:
I  administrativa, decorrentes de outorga do serviço público;
II  contratual, relativa aos instrumentos celebrados e do edital de licitação;
III  econômico, financeira e contábil, relativa às obrigações vinculadas à delegação;
IV  operacional, relativa à execução do serviço público delegado.
Seção III
Do Controle Social da Atividade Regulatória
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Art. 5º A AGER/MT publicará anualmente relatório da evolução dos indicadores de
qualidade dos serviços, bem como pesquisa de opinião pública sobre a prestação dos
serviços públicos delegados.
Parágrafo único. Anualmente, após a publicação dos resultados da avaliação de
indicadores e da pesquisa de opinião, será realizada audiência pública cujo teor e
resultados serão publicados.
Art. 6º O processo decisório que implicar afetação de direitos dos operadores
econômicos ou dos consumidores, mediante iniciativa de projeto de lei ou quando
possível, por via administrativa, será precedido de audiência pública convocada pela
AGER/MT.
CAPÍTULO II
DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DA AGER/MT
Seção I
Da Estrutura Básica
Art. 7º A AGER/MT é composta pelos seguintes organismos básicos:
I  Diretoria Executiva Colegiada;
II  Presidente Regulador;
III  Diretores Reguladores Setoriais;
IV  Conselho Consultivo;
V  Chefia de Gabinete;
VI  Advocacia Geral Reguladora;
VII  Coordenadorias Técnicas Reguladoras;
VIII  Diretoria Sistêmica Administrativa;
IX  Assessorias;
X  Coordenadorias Administrativas;
XI  Gerencias Administrativas;
XII  Unidade Setorial de Controle Interno.
Seção II
Da Diretoria Executiva Colegiada
Art. 8º A AGER/MT será dirigida pela Diretoria Executiva, composta de 01 (um)
Presidente Regulador e 03 (três) Diretores Reguladores, em regime de colegiado, cujas
atribuições serão estabelecidas nesta lei complementar e em seu Regimento Interno,
juntamente com os demais cargos executivos e de assessoramento.
Art. 9º A Diretoria Executiva funcionará como órgão deliberativo máximo da AGER/MT e
competirlheá a execução e coordenação das atividades atribuídas à AGER/MT,
incluindo:
I  exercer, como instância administrativa definitiva, o poder regulador de competência da
AGER/MT;
II  aplicar as penalidades previstas nos contratos de concessão ou permissão, bem como
da legislação pertinente, ou ainda determinar sua aplicação;
III  decidir, como instância superior, os assuntos internos da AGER/MT;
IV  propor o Regimento Interno da AGER/MT.
Seção III
Do Diretor Regulador Presidente
Art. 10 Ao Diretor Presidente Regulador, ao exercer tanto suas funções regulatórias
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quanto suas funções de direção e execução administrativa, caberá fazer cumprir as
deliberações da Diretoria Executiva, competindolhe:
I  em matéria regulatória:
a) presidir as reuniões da Diretoria Executiva;
b) exercer o voto de qualidade, nas votações da Diretoria Executiva em que ocorra
empate;
c) proceder ao sorteio de relator para os processos a serem submetidos à decisão
regulatória da Diretoria Executiva;
d) constituir grupos de trabalho ou estudos ou de licitações ou especiais, que se fizerem
necessários para o bom cumprimento das atividades da AGER/MT;
e) representar oficialmente a AGER/MT e a Diretoria Executiva, quando aquela se
pronunciar coletivamente, perante as demais autoridades públicas e imprensa.
II  em matéria de gestão administrativa da AGER/MT:
a) exercer a ordenação de despesas;
b) gerir a organização administrativa da AGER/MT;
c) representar judicial e extrajudicialmente a AGER/MT;
d) exercer o poder disciplinar na AGER/MT, inclusive procedendo ao afastamento de
servidores;
e) delegar, por ato específico, parcela de sua competência.
Seção IV
Dos Diretores Reguladores Setoriais
Art. 11 VETADO.
Art. 12 Por ato administrativo, o Governador do Estado indicará qual dos Diretores da
Agência Reguladora terá a incumbência de, na qualidade de Ouvidor, receber, apurar e
solucionar as reclamações dos usuários relativas aos serviços públicos delegados sob
regulação da AGER/MT.
§ 1º A AGER/MT disponibilizará, aos usuários dos serviços públicos delegados, um
sistema de ouvidoria pública, na forma desta lei complementar e do Regimento Interno.
§ 2º A Ouvidoria da AGER/MT, dirigida pelo Diretor Ouvidor, além das atribuições
estabelecidas no caput deste artigo, será responsável por:
I  mediar soluções nas divergências entre delegatários e usuários;
II  relacionarse com os demais órgãos congêneres.
Art. 13 Por ato administrativo, a Diretoria Executiva indicará um Diretor Regulador,
excetuandose o Diretor Presidente, através de sistema de rodízio anual e sem prejuízo
de suas funções institucionais para exercer a atribuição de realizar correição técnica nos
procedimentos regulatórios, indicando à Diretoria Executiva as inconsistências e
anormalidades eventualmente identificadas, através de relatório específico, o qual
também poderá conter recomendações, a fim dos casos serem apreciados pela Diretoria
Executiva.
Seção V
Do Mandato do Presidente e dos Diretores Reguladores
Art. 14 O Presidente e os demais Diretores Reguladores serão nomeados pelo
Governador do Estado para cumprir, em pares, mandatos não coincidentes de 04 (quatro)
anos, devendo a indicação do Diretor Regulador da área de transporte ser feita dentre
Analistas Reguladores efetivos da AGER/MT. (Artigo vetado pelo Governador do Estado e mantido
pela Assembléia Legislativa do Estado de Mato Grosso  DOE 09/11/11)

§ 1º A nomeação dos membros da Diretoria dependerá de prévia aprovação da
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Assembleia Legislativa do Estado.
§ 2º O mandato do Presidente e dos Diretores poderá ser renovado por mais um período,
através de ato do Poder Executivo, que, também, deverá ser referendado pelo Poder
Legislativo.
§ 3º O Presidente e os Diretores só poderão perder o mandato em caso de prática de
atos lesivos ao interesse ou patrimônio público ou, ainda, nos demais casos previstos em
lei, através de processo administrativo que lhes garanta amplo direito de defesa.
Redação original:
Art. 14 VETADO.

Seção VI
Das Condições de Nomeação e Permanência do Presidente e Diretores
Reguladores
Art. 15 Os integrantes da Diretoria Executiva da AGER/MT deverão satisfazer
simultaneamente as seguintes condições, sob pena de perda do cargo:
I  não ter participação como sócio, acionista ou cotista do capital de empresa sujeita à
regulação, controle e fiscalização da AGER/MT;
II  não ter relação de parentesco, por consanguinidade ou afinidade, em linha direta ou
colateral, até o terceiro grau, com Dirigente, Administrador ou Conselheiro de empresa
controlada ou fiscalizada pela AGER/MT ou com pessoas que detenham mais de 1% (um
por cento) de seu capital;
III  não exercer qualquer cargo ou função de controlador, dirigente, preposto, mandatário,
prestador de serviços, ou consultor da empresa sujeita à regulação, controle e
fiscalização pela AGER/MT;
IV  não receber, a qualquer título, quantias, descontos, vantagens ou benefícios de
empresas operadoras de serviços públicos regulados, controlados e fiscalizados pela
AGER/MT;
V  não ser dirigente de entidade sindical ou associativa que tenha como objetivo a defesa
de interesse de empresas sujeitas à regulação, controle e fiscalização da AGER/MT.
Seção VII
Das Vedações ao Presidente e Diretores Reguladores
Art. 16 É vedado ao Presidente e Diretores da AGER/MT, pelo prazo de 06 (seis) meses,
a contar da data de extinção do respectivo mandato ou do seu afastamento por qualquer
motivo, exercer direta ou indiretamente qualquer cargo ou função de Controlador, Diretor,
Administrador, Gerente, preposto, mandatário, prestador de serviços, ou consultor de
empresas operadoras de serviços públicos por ela regulados, controlados ou fiscalizados.
§ 1º Durante o impedimento, o exPresidente Regulador ou o exDiretor Regulador ficará
vinculado à Agência Reguladora, fazendo jus à remuneração equivalente a do cargo de
direção que exerceu e aos benefícios a ele inerentes.
§ 2º Incluise no prazo mencionado no caput os eventuais períodos de férias não
gozadas.
§ 3º Durante o impedimento o exdirigente deverá prestar serviços ao Poder Executivo do
Estado de Mato Grosso, conforme indicação do Governador do Estado.
§ 4º O disposto neste artigo e parágrafos se aplica ao exdirigente que tenha renunciado,
caso tenha cumprido, pelo menos, 01 (um) ano de seu mandato.
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§ 5º O exdirigente que tiver seu mandato cassado não fará jus à remuneração prevista
no § 1° deste artigo.
§ 6º É vedada ao exdirigente a utilização de informações privilegiadas obtidas em
decorrência do cargo exercido, sob pena de incorrer nas sanções previstas na Lei Federal
nº 8.429, de 02 de junho de 1992.
Seção VIII
Do Conselho Consultivo
Art. 17 A AGER/MT contará, também, com um Conselho Consultivo cuja competência
consistirá em encaminhar sugestões à Diretoria Executiva Colegiada sobre assuntos de
competência daquela Agência Reguladora por sua solicitação ou por iniciativa do próprio
Conselho, além de:
I  apreciar os relatórios anuais da AGER/MT;
II  aconselhar quanto à instituição ou extinção de delegações de serviço público;
III  requerer informações e fazer sugestões a respeito das ações de competência da
Diretoria Executiva Colegiada.
Art. 18 O Conselho Consultivo será composto por 07 (sete) membros, com as seguintes
origens: (nova redação dada pela LC 531/14)
I  03 (três) membros de livre indicação do Governador do Estado;
II  01 (um) membro representante do quadro funcional da AGER/MT, nomeado pelo
Governador do Estado, a partir de listas tríplices, elaboradas por meio de eleição secreta,
efetuada entre os servidores efetivos da Agência de Regulação dos Serviços Públicos
Delegados do Estado de Mato Grosso  AGER/MT;
III  02 (dois) representantes dos consumidores, indicados respectivamente pelo órgão
gestor do Sistema Estadual de Proteção ao Consumidor e pelos Conselhos de
Consumidores dos concessionários e permissionários, nos termos do Regimento Interno
do Conselho Consultivo;
IV  01 (um) representante dos concessionários e permissionários de serviços públicos no
Estado de Mato Grosso, nos termos do Regimento Interno do Conselho Consultivo.
Parágrafo único. O Presidente do Conselho Consultivo será nomeado pelo Governador
do Estado dentre os 03 (três) membros indicados no inciso I, e na sua vacância o
Governador, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, nomeará o substituto para completar o
período faltante, devendo a nomeação ter prévia aprovação da Assembleia Legislativa do
Estado.
Redação Original
Art. 18 O Conselho Consultivo será composto por 07 (sete) membros, com as seguintes
origens:
I  o ViceGovernador do Estado de Mato Grosso;
II  02 (dois) membros de livre indicação do Governador do Estado;
III  01 (um) membro representante do quadro funcional da AGER/MT, nomeado pelo Governador
do Estado, a partir de listas tríplices elaboradas através de eleição secreta efetuada entre os
servidores efetivos da Agência de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Estado de
Mato Grosso  AGER/MT;
IV  02 (dois) representantes dos consumidores, indicados respectivamente pelo órgão gestor do
Sistema Estadual de Proteção ao Consumidor e pelos Conselhos de Consumidores dos
concessionários e permissionários, nos termos do Regimento Interno do Conselho Consultivo;
V  01 (um) representante dos concessionários e permissionários de serviços públicos no
Estado de Mato Grosso, nos termos do Regimento Interno do Conselho Consultivo.
Parágrafo único. A Presidência do Conselho Consultivo caberá ao ViceGovernador do Estado e
na vacância do ViceGovernador, o Governador no prazo máximo de 30 (trinta) dias nomeará o
substituto para completar o período faltante, devendo a nomeação ter prévia aprovação da
Assembleia Legislativa do Estado.

Art. 19 Os membros do Conselho Consultivo da AGER/MT terão mandato de 02 (dois)
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anos e serão empossados após aprovação de seus nomes pela Assembleia Legislativa
do Estado de Mato Grosso e, ainda, satisfazerem, simultaneamente, as seguintes
condições: (Nova redação dada pela LC 531/14)
Redação Original
Art. 19 Os membros do Conselho Consultivo da AGER/MT, salvo o ViceGovernador do Estado,
terão mandato de 02 (dois) anos, e serão empossados após aprovação de seus nomes pela
Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, e, ainda, satisfizerem, simultaneamente, as
seguintes condições:

I  ser brasileiro;
II  ser maior de idade;
III  ter reputação ilibada e idoneidade moral;
IV  ter experiência comprovada no exercício de função ou atividade profissional relevante
para os fins da AGER/MT.
Art. 20 Após a nomeação pelo Governador do Estado, o Conselheiro perderá o cargo,
antes do término do seu mandato, em quaisquer das seguintes hipóteses, isolada ou
cumulativamente:
I  constatação de que sua permanência no cargo possa comprometer a independência e
integridade da AGER/MT;
II  condenação por crime doloso;
III  condenação por improbidade administrativa;
IV  rejeição de contas pelo Tribunal de Contas do Estado, uma vez confirmada manifesta
improbidade administrativa no exercício da função, com sentença transitada em julgado;
V  ausência não justificada a 03 (três) reuniões consecutivas ou a 05 (cinco) reuniões
alternadas por ano;
VI  receber, a qualquer título, quantias, descontos, vantagens ou benefícios de qualquer
entidade regulada;
VII  tornarse sócio, quotista ou acionista de qualquer entidade regulada;
VIII  manifestarse publicamente, salvo nas Sessões do Conselho Consultivo, sobre
qualquer assunto submetido à AGER/MT, ou que, pela sua natureza, possa vir a ser
objeto de apreciação da mesma.
Parágrafo único. Constatadas as condutas referidas neste artigo, caberá ao Governador
do Estado determinar a apuração das irregularidades, mediante procedimento
administrativo próprio, através da Procuradoria do Estado ou da Auditoria Geral do
Estado, conforme o caso.
Seção IX
Da Chefia de Gabinete
Art. 21 A Chefia de Gabinete, subordinada à Presidência, será responsável por prestar
auxílio e suporte à Diretoria Executiva e à Presidência por meio do gerenciamento das
informações entre os setores da AGER/MT, organização da pauta de reuniões e agenda
de compromissos e expedição de correspondência oficial, nos termos do Regimento
Interno.
Seção X
Da Advocacia Geral Reguladora
Art. 22 A AGER/MT possuirá uma Advocacia Geral Reguladora, sem prejuízo das
competências da ProcuradoriaGeral do Estado, subordinada à Diretoria Executiva, com
as seguintes atribuições:
I  assessorar juridicamente o planejamento, a execução, o acompanhamento e a
avaliação das atividades relacionadas diretamente com a competência, a missão e o
plano de trabalho da AGER/MT, visando o cumprimento dos objetivos e metas
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estabelecidos;
II  realizar a representação judicial, em todas as instâncias jurisdicionais, defendendo os
interesses da AGER/MT, com autonomia técnicofuncional e com as prerrogativas da
advocacia pública;
III  patrocinar os interesses da AGER/MT, segundo determinação da Diretoria Executiva
e Presidência;
IV  prestar atividades de interligação e cooperação com os órgãos do Estado de Mato
Grosso, especialmente servindo ao atendimento da Procuradoria Geral do Estado,
situação na qual deverá fornecer todos os subsídios necessários, quando solicitado;
V  exercer as demais incumbências que lhe forem atribuídas pelo Regimento Interno.
§ 1º A Advocacia Geral Reguladora será exercida pelo Advogado Geral Regulador
nomeado pelo Governador do Estado dentre profissionais habilitados junto a Ordem dos
Advogados do Brasil com, ao menos, 03 (três) anos de inscrição e experiência
profissional.
§ 2º O Advogado Geral Regulador participará das reuniões da Diretoria Executiva,
quando solicitado ou, ainda, consoante estabelecido no Regimento Interno, sem direito a
voto.
§ 3º Aplicamse ao Advogado Geral Regulador as mesmas normas de perda do cargo
aplicáveis aos Diretores Reguladores e dispostas no Art. 15 desta lei complementar.
§ 4º A Advocacia Geral Reguladora, para fins de cumprimento das atribuições dos incisos
I, II e III, atuará em conjunto com os Analistas Reguladores, que atendam os requisitos do
Art. 34, inciso I, os quais deverão ser designados por ato específico.
Seção XI
Das Coordenadorias Técnicas Reguladoras
Art. 23 As Coordenadorias Técnicas Reguladoras, subordinadas à Diretoria Executiva,
serão responsáveis pela sistematização e assessoramento técnico das atividades de
regulação, controle e fiscalização da AGER/MT, nos termos desta lei complementar e do
Regimento Interno, competindolhes:
I  aplicar penalidades por faltas administrativas, contratuais e operacionais, cometidas
pelas empresas delegatárias de serviço público;
II  empreender estudos objetivando o estabelecimento de tarifas, de esquemas
operacionais, de planos de investimento, entre outros, necessários à execução das
delegações de serviço público;
III  analisar e instruir procedimentos regulatórios em trâmite na AGER/MT;
IV  sugerir os parâmetros de desempenho e qualidade dos serviços públicos delegados,
bem como proceder à avaliação e classificação das empresas delegatárias quanto ao
atendimento daqueles critérios técnicos;
V  elaborar relatórios das atividades desenvolvidas e sugerir Plano de Trabalho Anual.
§ 1º As Coordenadorias Técnicas Reguladoras serão exercidas por Coordenadores
Reguladores, escolhidos dentre os Analistas Reguladores, em exercício, indicados pelo
Presidente da AGER/MT, ouvida a Diretoria Executiva e nomeados pelo Governador do
Estado.
§ 2º As Coordenadorias Técnicas Reguladoras serão instituídas através do Regimento
Interno, conforme as áreas técnicas ou setoriais de regulação necessárias ao bom
cumprimento das atribuições da AGER/MT e conforme a quantidade de cargos de
Coordenador Regulador estabelecida em lei
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Seção XII
Da Diretoria Sistêmica Administrativa
Art. 24 A AGER/MT possuirá uma Diretoria Sistêmica Administrativa, subordinada à
Presidência, responsável pela execução das atividades administrativas e gestão
financeira e orçamentária da AGER/MT, com as seguintes atribuições:
I  zelar pelo fiel cumprimento das diretrizes e determinações do Presidente, relativas à
administração e funcionamento da AGER/MT;
II  organizar, promover e supervisionar as atividades de logística, planejamento,
execução orçamentária, contabilidade, finanças, aquisições, tecnologia da informação,
gestão de pessoas, patrimônio, desenvolvimento organizacional e demais atividades de
suporte e apoio comuns a todos os organismos da AGER/MT;
III  orientação, instrução e supervisão dos trabalhos das Coordenadorias e Gerências
Administrativas;
IV  realizar a gestão dos créditos e receitas da AGER/MT consoante às determinações
legais, inclusive providenciando sua respectiva cobrança e inscrição em dívida ativa
quando inadimplidos;
V  controlar o orçamento da AGER/MT e preparar as propostas orçamentárias,
consoante à legislação pertinente a matéria;
VI  sistematizar e centralizar a elaboração do plano de trabalho anual da AGER/MT;
VII  exercer as demais incumbências que lhe forem atribuídas pelo Regimento Interno.
§ 1º O Diretor Sistêmico Administrativo será nomeado pelo Governador do Estado.
§ 2º Aplicamse ao Diretor Sistêmico Administrativo as mesmas normas de perda do
cargo aplicáveis aos Diretores Reguladores e dispostas no Art. 15 desta lei
complementar.
Seção XIII
Das Coordenadorias e Gerências Administrativas
Art. 25 As Coordenadorias e Gerências Administrativas, subordinadas à Diretoria
Sistêmica Administrativa, serão responsáveis por executar e gerir as atividades
sistêmicas e de apoio administrativo e operacional da AGER/MT e serão organizadas
conforme estabelecido nesta lei complementar e no Regimento Interno da AGER/MT e na
quantidade equivalente aos cargos de Coordenador Administrativo definidos em lei para
esta Agência Reguladora.
Seção XIV
Das Assessorias
Art. 26 A AGER/MT contará com assessorias técnicas responsáveis por subsidiar com
estudos, informações e diligências a Diretoria Executiva ou o Presidente e Diretores
Reguladores, que serão instituídas conforme estabelecido no Regimento Interno e
respeitandose a quantidade de cargos de assessoria determinados em lei para esta
Agência Reguladora.
Seção XV
Da Unidade Setorial de Controle Interno
Art. 27 A AGER/MT possuirá uma Unidade Setorial de Controle Interno, organismo de
apoio estratégico e especializado, vinculada à Presidência e responsável, nos termos da
lei, por apoiar e subsidiar a Auditoria Geral do Estado na fiscalização da regularidade das
atividades sistêmicas e administrativas perpetradas pela Agência Reguladora.
CAPÍTULO III
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DAS RECEITAS E DO ORÇAMENTO DA AGER/MT
Art. 28 Constituem receitas da AGER/MT:
I  transferências de recursos à AGER/MT pelos titulares do Poder Concedente, inclusive
o Estado de Mato Grosso, a titulo de regulação, controle ou fiscalização dos serviços
públicos descentralizados;
II  transferências mediante convênios de delegação de órgãos públicos federais,
estaduais ou municipais;
III  valor das taxas e multas de legislação vinculada;
IV  recursos do Tesouro do Estado, conforme previstos no orçamento, enquanto não
atingida a autonomia financeira da AGER/MT;
V  outras receitas, tais como as resultantes da aplicação de bens e valores patrimoniais,
legados e doações;
VI  parcela da receita de distribuição ou exploração arrecadada, inclusive acréscimos
legais incidentes, em função do exercício das atribuições arroladas nos Arts. 3º e 4º, em
relação aos serviços cuja exploração ou distribuição seja efetuada diretamente pelo
Estado.
Art. 29 A AGER/MT constitui unidade orçamentária independente, não incluída no
orçamento da Secretaria ou órgão de vinculação.
Art. 30 É vedada a estipulação para a AGER/MT de quaisquer limites para o empenho e
para a execução financeira das dotações consignadas na Lei Orçamentária Estadual
desde que tais dotações sejam financiadas com receita própria.
§ 1º Será obrigatória a apropriação a título de receita própria da AGER/MT de todos os
recursos arrecadados no desempenho das atividades de contratação, permissão,
autorização, fiscalização e regulação estabelecidas na legislação.
§ 2º Compete exclusivamente à AGER/MT a arrecadação de suas receitas próprias, bem
como deliberar a respeito do depósito e da aplicação de suas disponibilidades de caixa,
respeitada a obrigatoriedade de operação em instituições financeiras oficiais.
§ 3º É vedada, desde que restituído ao Tesouro do Estado os valores despendidos no
exercício orçamentário, a utilização de eventuais superávites financeiros apurados pela
AGER/MT em outras finalidades que não seja a de incorporação desses recursos ao seu
orçamento no exercício seguinte, respeitando a política fiscal do Estado.
§ 4º As receitas próprias auferidas pela AGER/MT, mediante a cobrança de taxas de
regulação e fiscalização ou outras receitas a estas equivalentes, somente poderão ser
utilizadas para financiar as despesas relacionadas com o exercício das atividades que
lhes são conferidas nesta lei complementar.
§ 5º Os créditos tributários ou não da AGER/MT que resultarem inadimplidos, após
regular processo administrativo, serão enviados à ProcuradoriaGeral do Estado de Mato
Grosso para inscrição em Dívida Ativa e execução fiscal.
Art. 31 Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito especial para cobrir as despesas
decorrentes da execução desta lei complementar.
CAPÍTULO IV
DAS CARREIRAS E DO PESSOAL DA AGER/MT
Seção I
Da Carreira de Analista Regulador
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Art. 32 A AGERMT contará com 50 (cinquenta) cargos de provimento efetivo de Analista
Regulador que serão preenchidos mediante concurso público de provas e títulos.
Art. 33 Compete ao Analista Regulador:
I  fiscalizar e avaliar a qualidade dos serviços delegados, aplicando as penalidades
correspondentes quando for o caso;
II  proceder levantamentos contábeis e financeiros com o objetivo de garantir o equilíbrio
econômico e financeiro dos serviços públicos delegados;
III  realizar auditorias operacionais ou econômicofinanceiras nas empresas delegatárias;
IV  efetuar estudos objetivando o estabelecimento de tarifas, de esquemas operacionais,
de planos de investimento necessários à execução das delegações de serviço público;
V  emitir relatórios, pareceres ou notas técnicas em processos regulatórios ou, ainda,
acerca de temas regulatórios;
VI  cumprir a legislação específica aos serviços públicos delegados, sob regulação da
AGERMT;
VII  minutar propostas de concessão ou permissão dos serviços públicos;
VIII  exercer as atribuições de assessoramento, consultoria jurídica e representação
judicial da autarquia em conjunto com o AdvogadoGeral Regulador, se possuidor do
diploma superior de direito e tenha inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil  OAB;
IX  exercer outras atividades correlatas.
Parágrafo único. O subsídio dos cargos ora criados são os constantes no Anexo I desta
lei complementar.
Art. 34 A investidura no cargo de Analista Regulador, mediante concurso de provas e
títulos, deverá atender ao requisito de titularidade de Diploma de Nível Superior,
devidamente reconhecido pelo MEC, e de inscrição nos respectivos Conselhos de
Classe, nas seguintes áreas:
I  Direito;
II  Economia;
III  Administração de Empresa;
IV  Engenharia:
a) Engenharia Civil;
b) Engenharia Elétrica;
c) Engenharia Sanitária;
d) Engenharia Mecânica;
V  Ciências Contábeis;
VI  Ciências da Computação e/ou Sistemas de Informação.
Art. 35 Para efeito de enquadramento na carreira de Analista Regulador serão
obedecidos os seguintes critérios:
I  Classe A: habilitação específica em grau superior e respectivo registro no Conselho de
Classe;
II  Classe B: curso de pósgraduação lato sensu, com carga horária mínima de 360
(trezentas e sessenta) horas, na área de atuação da entidade de lotação do servidor;
III  Classe C: critérios estabelecidos para a Classe B, mais outro curso de pósgraduação
lato sensu na área de atuação da entidade ou curso de formação em Administração
Pública de nível superior de, no mínimo, 300 (trezentas) horas;
IV  Classe D: critérios estabelecidos para a Classe C, mais um curso de pósgraduação
lato sensu na área de atuação da entidade ou título de Mestre ou Doutor ou PhD.
§ 1º A progressão vertical, Nível, na carreira de Analista Regulador, obedecerá à
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avaliação de desempenho, na forma da lei, com interstício de 03 (três) anos.
§ 2º A promoção horizontal, Classe, obedecerá à titulação exigida nas áreas correlatas à
formação para o cargo de Analista Regulador, observados os interstícios, de 03 (três)
anos da Classe A para a B, 03 (três) anos da Classe B para a C e 05 (cinco) anos da
Classe C para D.
§ 3º Os Analistas Reguladores aprovados em concurso público serão enquadrados na
classe e nível iniciais, independentemente da respectiva titulação.
§ 4º VETADO.
§ 5º VETADO.
Seção II
Da Carreira de Inspetor Regulador
Art. 36 A AGER/MT contará com 30 (trinta) cargos de provimento efetivo de Inspetor
Regulador que serão preenchidos mediante concurso público de provas e títulos.
Art. 37 Compete ao Inspetor Regulador:
I  fiscalizar a execução dos serviços públicos delegados, aplicando as penalidades
correspondentes às infrações relativas ao inciso IV do Parágrafo único do Art. 4º;
II  informar, através de termos de constatação, a ocorrência das demais irregularidades
não operacionais na prestação dos serviços públicos delegados, observadas durante a
atividade de inspeção para fins de provocar a devida fiscalização e controle por parte da
AGER/MT;
III  coletar dados e informações acerca da operação dos serviços públicos delegados,
inclusive com a aplicação de questionários aos usuários quando for o caso;
IV  apoiar as atividades de fiscalização de campo, inclusive com a condução de veículos
oficiais;
V  emitir relatórios acerca de suas atividades;
VI  cumprir a legislação específica aos serviços públicos;
VII  exercer outras atividades correlatas ou estabelecidas no Regimento Interno.
Parágrafo único. O subsídio dos cargos ora criados são os constantes do Anexo II, desta
lei complementar.
Art. 38 A investidura no cargo de Inspetor Regulador, mediante concurso de provas e
títulos, deverá atender ao requisito de titularidade de Diploma de Nível Médio,
devidamente reconhecidos pelo Ministério da Educação, e de Carteira Nacional de
Habilitação, categoria "A/B".
Art. 39 Para efeito de enquadramento na carreira de Inspetor Regulador serão
obedecidos os seguintes critérios:
I  Classe A: habilitação específica em grau médio e portar Carteira Nacional de
Habilitação, no mínimo, categoria "A/B";
II  Classe B: habilitação em nível de ensino médio completo mais 200 (duzentas) horas
de cursos de capacitação e/ou aperfeiçoamento específicos na área de atuação da
entidade de lotação do servidor;
III  Classe C: critérios estabelecidos para a classe B, mais 200 (duzentas) horas de
cursos de aperfeiçoamento, específicos na área de atuação do órgão de lotação do
servidor ou curso de capacitação em Administração Pública de nível médio de, no
mínimo, 200 (duzentas) horas;
IV  Classe D: habilitação em curso de formação superior completo, devidamente
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reconhecido pelo MEC, ou curso de capacitação em Administração Pública de nível
superior de, no mínimo, 300 (trezentas) horas.
§ 1º A progressão vertical, Nível, na carreira de Inspetor Regulador, obedecerá à
avaliação de desempenho, na forma da lei, com interstício de 03 (três) anos.
§ 2º A promoção horizontal, Classe, obedecerá à titulação exigida nas áreas correlatas à
formação para o cargo de Inspetor Regulador, observados os interstícios, de 03 (três)
anos da Classe A para a B, 03 (três) anos da Classe B para a C e 05 (cinco) anos da
Classe C para D.
§ 3º Os Inspetores Reguladores aprovados em concurso público serão enquadrados na
classe e nível iniciais, independentemente da respectiva titulação.
Seção III
Das Atividades de Apoio Administrativo e Operacional
Art. 40 As atividades de apoio administrativo e operacional poderão ser executadas por
profissionais da Área Instrumental do Governo, podendo, ainda, ser executadas de forma
indireta mediante convênios ou contratos com outras entidades publicas ou privadas, nos
termos da legislação vigente.
Parágrafo único. Entendese por atividade de apoio administrativo e operacional, para fins
desta lei complementar, as atividades não relacionadas diretamente com a atividade
finalistica da AGER ou, ainda, que cuja execução não importe, nos termos da lei, em
expedir ato administrativo ou documento de caráter oficial da Administração Pública.
Seção IV
Dos Cargos em Comissão da AGER/MT
Art. 41 Ficam criados os seguintes cargos comissionados na AGER/MT: (Nova redação dada
pela LC 443/1, efeitos a partir de 21/07/11.)

I  01 (um) cargo de Presidente, Nível DGA2;
II  04 (quatro) cargos de Diretor, Nível DGA3;
III  01 (um) cargo de Advogado Geral Regulador, Nível DGA3;
IV  06 (seis) cargos de Assessor Técnico I, Nível DGA4;
V  01 (um) cargo de Chefe de Gabinete, Nível DGA5;
VI  01 (um) cargo de Assessor Técnico II, Nível DGA5;
VII  11 (onze) cargos de Coordenador, Nível DGA6;
VIII  06 (seis) cargos de Assessor Técnico III, Nível DGA6;
IX  01 (um) cargo de Agente Público de Controle Interno, Nível DGA6;
X  07 (sete) cargos de Gerente, Nível DGA8.
§ 1º O Quadro de cargos em comissão da AGER/MT é o constante no Anexo Único desta
lei complementar.
§ 2º Os cargos em comissão, cujas atribuições e funções não se encontrem discriminadas
nesta lei complementar, possuirão suas incumbências e lotações definidas pelo
Regimento Interno.
Redação original:
Art. 41 Ficam criados os seguintes cargos comissionados na AGER/MT:
I  01 (um) cargo de Presidente Regulador, Nível DGA1;
II  03 (três) cargos de Diretor Regulador, Nível DGA2;
III  01 (um) cargo de Diretor Sistêmico Administrativo, Nível DGA3;
IV  01 (um) cargo de Advogado Geral Regulador, Nível DGA3;
V  05 (cinco) cargos de Coordenador Regulador, Nível DGA4;
VI  06 (seis) cargos de Assessor Técnico I, Nível DGA4;
VII  01 (um) cargo de Chefe de Gabinete, Nível DGA5;
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VIII  01 (um) cargo de Assessor de Comunicação, Nível DGA5;
IX  01 (um) cargo de Agente Público de Controle Interno, Nível DGA6;
X  06 (seis) cargos de Assessor Técnico III, Nível DGA6;
XI  06 (seis) cargos de Coordenador Administrativo, Nível DGA6;
XII  07 (sete) cargos de Gerente Administrativo, Nível DGA8.
§ 1º O subsídio dos cargos comissionados ora criados são os constantes no Anexo III desta lei
complementar.
§ 2º Os cargos em comissão, cujas atribuições e funções não se encontrem discriminadas
nesta lei complementar, possuirão suas incumbências e lotações definidos pelo Regimento
Interno.

Seção V
Do Regime e da Jornada de Trabalho dos Servidores da AGER/MT
Art. 42 Os servidores da AGER/MT sofrerão as mesmas restrições e limitações impostas
aos servidores públicos em geral e outras impostas em norma específica.
Art. 43 O regime de trabalho dos servidores da AGER/MT será de 08 (oito) horas diárias,
executado em 02 (dois) turnos, totalizando 40 (quarenta) horas semanais.
Parágrafo único. A AGER/MT poderá, ainda, instituir jornada de trabalho em turnos de
revezamento para determinadas atividades ou servidores para fins de se atender às
fiscalizações e inspeções que assim o exijam para sua execução, mediante a edição de
Portaria conjunta com a Secretaria de Estado de Administração específica para tal
finalidade.
CAPÍTULO V
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS
Art. 44 A AGER/MT, através de iniciativa de sua Diretoria Executiva, sob pena de
responsabilidade, possuirá o prazo de 90 (noventa) dias para propor novo Regimento
Interno, a partir da publicação desta lei complementar.
Art. 45 A Diretoria Executiva, sob pena de responsabilidade, possuirá prazo de até 90
(noventa) dias para promover a eleição de que trata o Art. 18, inciso III, desta lei
complementar, a partir de sua publicação.
Art. 46 A Diretoria Executiva, em até 90 (noventa) dias, deverá encaminhar para
aprovação do Governador do Estado de Mato Grosso, mediante Decreto, proposta
regulamentando os desdobramentos da estrutura organizacional da entidade.
Art. 47 O Governo do Estado de Mato Grosso editará, mediante Decreto do Governador
do Estado, o Regimento Interno do Conselho Consultivo, ouvida a AGER/MT, sob pena
de responsabilidade, no prazo de 90 (noventa) dias, a partir da publicação desta lei
complementar.
Art. 48 O Governo do Estado de Mato Grosso, em conjunto com a AGER/MT, em até 02
(dois) anos a partir da publicação desta lei complementar, deverá editar o Plano de
Cargos, Carreiras e Salários dos Servidores da AGER/MT, inclusive para contemplar os
servidores que serão dedicados na atuação da área administrativa e operacional da
agência reguladora.
Art. 49 Ficam revogados: a Lei Complementar nº 66, de 22 de dezembro de 1999; o Art.
9º, incisos I e II, da Lei Complementar nº 149, de 30 de dezembro de 2003; e o Art. 6º,
incisos V, VI e VII, da Lei Complementar nº 164, de 30 de março de 2004
Art. 50 Esta lei complementar entra em vigor na data de sua publicação.
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Palácio Paiaguás, em Cuiabá, 21 de julho de 2011, 190º da Independência e 123º da
República.

ANEXO I
ANALISTA REGULADOR
CLASSE

A

B

C

D

NÍVEL
1
2
3
4
5

R$ 3.736,06
R$ 3.831,86
R$ 3.930,11
R$ 4.030,88
R$ 4.134,23

R$ 4.670,08
R$ 4.789,82
R$ 4.912,64
R$ 5.038,61
R$ 5.167,79

R$ 5.837,60
R$ 5.987,27
R$ 6.140,79
R$ 6.298,25
R$ 6.459,74

R$ 7.296,98
R$ 7.484,09
R$ 7.675,99
R$ 7.872,81
R$ 8.074,69

6
7
8
9

R$ 4.240,24
R$ 4.348,97
R$ 4.460,49
R$ 4.574,86

R$ 5.300,31
R$ 5.436,22
R$ 5.575,61
R$ 5.718,57

R$ 6.625,39
R$ 6.795,26
R$ 6.969,51
R$ 7.148,21

R$ 8.281,73
R$ 8.494,08
R$ 8.711,89
R$ 8.935,27

10

R$ 4.692,16

R$ 5.865,20 R$ 7.331,50
ANEXO II
INSPETOR REGULADOR
B
C

R$ 9.164,38

CLASSE
NÍVEL
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

A
R$ 1.868,03
R$ 1.924,07
R$ 1.981,79
R$ 2.041,25
R$ 2.102,48
R$ 2.165,56
R$ 2.230,53
R$ 2.297,44
R$ 2.366,36
R$ 2.437,36
CARGO

D

R$ 2.241,64 R$ 2.689,96
R$ 3.227,96
R$ 2.308,89 R$ 2.770,66
R$ 3.324,79
R$ 2.378,15 R$ 2.853,78
R$ 3.424,54
R$ 2.449,50 R$ 2.939,40
R$ 3.527,27
R$ 2.522,98 R$ 3.027,58
R$ 3.633,09
R$ 2.598,67 R$ 3.118,40
R$ 3.742,09
R$ 2.676,63 R$ 3.211,96
R$ 3.854,35
R$ 2.756,93 R$ 3.308,32
R$ 3.969,98
R$ 2.839,64 R$ 3.407,56
R$ 4.089,08
R$ 2.924,83 R$ 3.509,79
R$ 4.211,75
ANEXO III
QT.
SÍMBOLO/NÍVEL
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Presidente Regulador
Diretor Regulador
Diretor Sistêmico Administrativo
Advogado Geral Regulador
Coordenador Regulador
Assessor Técnico I
Assessor Técnico II
Chefe de Gabinete
Assessor Técnico III
Agente Público de Controle Interno
Coordenador Administrativo
Gerente Administrativo

01

DGA1

03

DGA2

01

DGA3

01

DGA3

05

DGA4

06

DGA4

01

DGA5

01

DGA5

06

DGA6

01

DGA6

06

DGA6

07

DGA8

*Republicada por ter saído incorreta no D.O. de 21.07.2011.
Excelentíssimos Senhores Integrantes do Poder Legislativo MatoGrossense.
No exercício das prerrogativas contidas nos artigos 42, § 1º e 66, inciso IV, todos da
Constituição do Estado, levo ao conhecimento de Vossas Excelências as RAZÕES DE
VETO PARCIAL APOSTO AOS ARTIGOS 11, 14, e § 4º e 5º DO ART. 35, ART. 41 e
ANEXO III DO PROJETO DE LEI aprovado por esse Poder Legislativo, em Sessão
Ordinária do dia 28 de junho de 2011, que "Dispõe sobre a organização , estrutura e
competências da Agência de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do
Estado de Mato Grosso e dá outras providências.
A redação final do art. 11 do Projeto de Lei Complementar dispõe que:
Art. 11. Os Diretores Reguladores funcionarão como órgão deliberativo monocrático da
AGER/MT, em matérias regulatórias, e exercerão, observadas as determinações da
Diretoria Executiva, o planejamento, a supervisão e acompanhamento das atividades de
controle e fiscalização dos serviços públicos sob regulação da AGER/MT e das
Coordenadorias Técnicas Reguladoras, nos termos do Regimento Interno.
O artigo em questão ao prescrever que os Diretores Reguladores funcionarão como
órgão deliberativo monocrático da AGER/MT, em matérias regulatórias oportuniza que a
regra das decisões colegiadas das Agências Reguladoras venha a ser preterida, ao ponto
de se desvirtuar um dos fundamentos da doutrina afeta às Agências Reguladoras.
O princípio da colegialidade, na seara federal, onde se iniciou a implementação do
http://app1.sefaz.mt.gov.br/Sistema/legislacao/LeiComplEstadual.nsf/9733a1d3f5bb1ab384256710004d4754/e55b273189d4afee842578d50046c375?Open…

16/19

09/12/2015

app1.sefaz.mt.gov.br/Sistema/legislacao/LeiComplEstadual.nsf/9733a1d3f5bb1ab384256710004d4754/e55b273189d4afee842578d50046c375?Open…

modelo das Agências Reguladoras, vem expressamente consignado no art. 4º da Lei nº
9.986/2000, o qual dispõe que:
Art. 4º As Agências serão dirigidas em regime de colegiado, por um Conselho Diretor ou
Diretoria composta por Conselheiros ou Diretores, sendo um deles o seu Presidente ou o
DiretorGeral ou o DiretorPresidente.
Também no âmbito do Estado de Mato Grosso a Agência reguladora foi instituída para
observar o regime colegiado de suas decisões ao passo em que os artigos 5º e 15 da Lei
Complementar Estadual nº 66/1999 estabelecerem que:
Art. 5º A AGER/MT será dirigida por uma DiretoriaExecutiva, composta de um Presidente
e três Diretores, em regime colegiado, cujas funções serão estabelecidas nesta Lei
juntamente com os demais cargos executivos e de assessoramento.
Art. 15 A Diretoria Executiva, órgão deliberativo máximo da AGER/MT, compete a
execução e coordenação das atividades atribuídas à AGER/MT.
O regime colegiado para as Agências Reguladoras, visa fortalecer a racionalidade de sua
atuação e, ainda, o poder regulamentar.
A regra das decisões colegiadas para a regulação também vem a dificultar a eventual
influência que as empresas reguladas podem vir a exercer, ou seja, minimizase, com o
regime colegiado, o risco da chamada "captura do regulador", decorrente da "teoria da
captura", pela qual, segundo José dos Santos Carvalho Filho (Manual de Direito
Administrativo, 18 ed. Rio de Janeiro: Lúmen Juris, 2007, p. 434), "se busca impedir uma
vinculação promiscua entre a agência, de um lado, e o governo instituidor ou entes
regulados de outro, com flagrante comprometimento da independência da pessoa
controlada".
Desta forma, o artigo em questão, não atende o interesse público, merecendo o veto.
Ao seu turno, a redação final do art. 14 do presente Projeto de Lei Complementar
modificada por emenda da Assembléia Legislativa, dispõe que:
Art. 14. O Presidente e os demais Diretores Reguladores serão nomeados pelo
Governador do Estado para cumprir, em pares, mandatos não coincidentes de quatro
anos, devendo a indicação do Diretor Regulador da área de transporte ser feita dentre
Analistas Reguladores efetivos da AGER/MT [grifos nossos].
A expressão "devendo a indicação do Diretor Regulador da área de transporte ser feita
dentre Analistas Reguladores efetivos da AGER/MT", acrescida à redação original do
Projeto de Lei, finda por violar a regra do art. 37, inciso II, da Constituição Federal, pela
qual os cargos em comissão são de livre nomeação pelo Chefe do Executivo; e por
conseqüência, ao não observar a dita regra, fere também o art. 25, caput, de nossa Carta
Magna.
O próprio Supremo Tribunal Federal já se pronunciou acerca da matéria, em casos
análogos (diretores de escola), no sentido de que são inconstitucionais os normativos
estaduais que estipulem condições para a nomeação de cargos em comissão do Poder
Executivo. Os precedentes do STF correspondem às Ações Diretas de
Inconstitucionalidade – ADI nº 123, n.º 573, n.º 578, n.º 640, e n.º 2997.
Verificase que a intenção da emenda modificativa é a de garantir que a escolha e
indicação do Diretor Regulador da área de Transporte seja, obrigatoriamente, realizada
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dentre os servidores da categoria de Analistas Reguladoras, que são servidores da
Agência Reguladora.
Dessa forma, a redação acaba por cercear a liberdade do Chefe do Poder Executivo
garantida pela Constituição Federal.
Doutra parte, o teor da alteração proposta para a redação original do Governo do Estado,
necessariamente, não vem a garantir conhecimento técnico e compromisso para a
regulação do setor de transporte, além de produzir uma escolha diferenciada entre o
Diretor Regulador da área de transporte e os demais diretores.
Ao seu turno, a redação final do art. 35 do presente Projeto de Lei Complementar,
modificada por emenda da Assembléia Legislativa, inclui os § 4º e 5º nos seguinte
termos:
"Art. 35 Para efeito de enquadramento na carreira de Analista Regulador serão
obedecidos os seguintes critérios:
(...)
§ 4º Os Analistas Reguladores que tiverem cumprido o estágio probatório até 03 (três)
anos após a publicação desta lei, poderão requerer o enquadramento para a classe
respectiva da titulação apresentada.
§ 5º Fica assegurado aos Analistas Reguladores o aproveitamento do tempo de serviço
anteriormente à Administração Pública Direta e Indireta do Poder Executivo do Estado de
Mato Grosso, computado ao final do Estágio Probatório, para fins de progressão vertical
de um nível para outro subseqüente da mesma classe.
Verificase que os parágrafos incluídos por emendas parlamentares tratam de regras de
progressão de servidores públicos estaduais.
Neste sentido a alínea "b" do inc. II do parágrafo único do art. 39 da Constituição do
Estado prevê que "são de iniciativa privativa do Governador do Estado as leis que
disponham sobre servidores públicos do Estado, seu regime jurídico, provimento de
cargos , estabilidade e aposentadoria de civis, reforma e transferência de militares para a
inatividade"
Desta forma, a emenda parlamentar extrapolou a sua competência ao legislar sobre a
matéria acerca de servidores públicos, uma vez que esta é privativa do Governador do
Estado, fato que macula os parágrafos § 4º e § 5º do art. 35 de vício de
inconstitucionalidade formal, por ferir a regra da alínea "b" do inciso II do parágrafo único
do art. 39 da Constituição do Estado.
Finalmente , propõese o veto do art. 41 da presente proposta, bem como seu anexo III,
por contrariar o interesse público.
Isto porque, o artigo em questão, ao criar os cargos comissionados da Agência de
Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Estado de Mato Grosso, estipula aos
mesmos remuneração diferenciada das outras remuneração previstas nas demais
carreiras autárquicas estaduais, conferindo tratamento desigual à cargos de igual
complexidade no Estado.
Sendo assim, Senhores Parlamentares, por absoluta inconstitucionalidade, e ausência de
interesse público oponho VETO PARCIAL AOS ARTIGOS 11, 14, § 4º e 5º DO ART. 35,
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ART. 41 e ANEXO III DO PROJETO DE LEI, submetendoo à apreciação dos membros
dessa Casa de Leis, aguardando sua acolhida nos termos das razões expostas.
Valhome do ensejo para apresentar a Vossas Excelências os meus protestos de elevado
apreço e distinta consideração.
Palácio Paiaguás, em Cuiabá, 21 de julho de 2011.

*LEI COMPLEMENTAR Nº 429, DE 21 DE JULHO DE 2011.
. Autor: Poder Executivo
. Publicada no DOE de 09/11/2011, p. 105.

Parte vetada pelo Governador do Estado e mantida pela
Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso do Projeto de
Lei Complementar que se transformou na Lei Complementar nº
429, de 21 de julho de 2011, que dispõe sobre a organização,
estrutura e competências da Agência de Regulação dos Serviços
Públicos Delegados do Estado de Mato Grosso e dá outras
providências, referente ao Art. 14 e seus §§.
O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO,
no desempenho da atribuição conferida pelo Art. 42, § 8º, da Constituição Estadual,
promulga os seguintes dispositivos da Lei Complementar nº 429, de 21 de julho de 11,
que "dispõe sobre a organização, estrutura e competências da Agência de Regulação dos
Serviços Públicos Delegados do Estado de Mato Grosso e dá outras providências":
"Seção V
Do Mandato do Presidente e dos Diretores Reguladores
Art. 14 O Presidente e os demais Diretores Reguladores serão nomeados pelo
Governador do Estado para cumprir, em pares, mandatos não coincidentes de 04 (quatro)
anos, devendo a indicação do Diretor Regulador da área de transporte ser feita dentre
Analistas Reguladores efetivos da AGER/MT.
§ 1º A nomeação dos membros da Diretoria dependerá de prévia aprovação da
Assembleia Legislativa do Estado.
§ 2º O mandato do Presidente e dos Diretores poderá ser renovado por mais um período,
através de ato do Poder Executivo, que, também, deverá ser referendado pelo Poder
Legislativo.
§ 3º O Presidente e os Diretores só poderão perder o mandato em caso de prática de
atos lesivos ao interesse ou patrimônio público ou, ainda, nos demais casos previstos em
lei, através de processo administrativo que lhes garanta amplo direito de defesa."
Assembleia Legislativa do Estado, em Cuiabá, 08 de novembro de 2011.
Original assinado:Dep. Riva Presidente
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LEI COMPLEMENTAR Nº 432, DE 08 DE AGOSTO DE 2011.
Autor: Poder Executivo
. Publicada no DOE de 08.08.11, p. 1.
. Publicada no DOE de 09.11.11, p. 106, Parte vetada pelo Governador e mantida pela Assembléia
Legislativa (art. 19, p. único, e art. 77)

Dispõe sobre o Sistema de Transporte Coletivo Rodoviário
Intermunicipal de Passageiros do Estado de Mato Grosso STCRIP/MT e sobre os terminais rodoviários, serviço de interesse
público de fretamento e dá outras providências.
A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, tendo em vista o que
dispõe o Art. 45 da Constituição Estadual, aprova e o Governador do Estado sanciona a
seguinte lei complementar:
CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Art. 1º Incumbe ao Estado de Mato Grosso, nos termos da Constituição Estadual,
diretamente ou sob o regime de concessão ou permissão, sempre através de licitação, a
prestação dos serviços integrantes do Sistema de Transporte Coletivo Rodoviário
Intermunicipal de Passageiros do Estado de Mato Grosso - STCRIP/MT, bem como a
implantação, exploração e administração dos Terminais Rodoviários, sob o regime de
concessão.
Parágrafo único Compete ao Estado de Mato Grosso a normatização dos serviços de
interesse público de fretamento.
Art. 2º As concessões e permissões dos serviços integrantes do STCRIP/MT e as
concessões de terminais rodoviários reger-se-ão pelos Arts. 130, 131 e 322 da Constituição
Estadual e por esta lei complementar, observado o disposto no Art. 175 da Constituição da
República, com as adaptações necessárias às prescrições da Lei Federal nº 8.987, de 13 de
fevereiro de 1995, Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, pelas normas legais e
regulamentares pertinentes e pelas cláusulas indispensáveis dos contratos de concessão.
Art. 3º Para os fins do disposto nesta lei complementar, considera-se:
I - Poder Concedente: o Estado de Mato Grosso, titular dos serviços públicos de que trata
esta lei complementar;
II - AGER/MT: Agência de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Estado de Mato
Grosso;
III - STCRIP/MT: Sistema de Transporte Coletivo Rodoviário Intermunicipal de Passageiros
do Estado de Mato Grosso;
IV - Concessão de Serviço Público: a delegação de sua prestação, feita pelo Poder
Concedente, mediante licitação, na modalidade de concorrência, à pessoa jurídica ou
consórcio de empresas que demonstre capacidade para seu desempenho, por sua conta e
risco e por prazo determinado;
V - Concessionária: empresa ou consórcio de empresas que explora os Serviços de
Transporte Coletivo Rodoviário Intermunicipal de Passageiros do Estado de Mato Grosso ou
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implanta, explora e administra os Terminais Rodoviários, mediante contrato de concessão;
VI - Permissão de Serviço Público: a delegação, a título precário, mediante licitação, da
prestação de serviços públicos, feita pelo Poder Concedente à pessoa física ou jurídica que
demonstre capacidade para seu desempenho, por sua conta e risco;
VII - Permissionária: pessoa física ou jurídica, que explora os Serviços de Transporte
Coletivo Rodoviário Intermunicipal de Passageiros do Estado de Mato Grosso;
VIII - Serviços de Transporte Coletivo Rodoviário Intermunicipal de Passageiros:
integrantes do STCRIP/MT, efetuados entre municípios pertencentes ao Estado de Mato
Grosso, por estrada federal, estadual ou municipal;
IX - Terminais Rodoviários: pontos iniciais ou finais de ligações intermunicipais,
interestaduais e internacionais;
X - Fretamento Turístico: serviço prestado por empresa transportadora detentora de
registro cadastral previamente aprovado junto à AGER/MT, possuidora de cadastro no
Ministério do Turismo ou na Secretaria de Estado de Desenvolvimento de Turismo SEDTUR, para prestar serviço de transporte de passageiros a pessoa física, organização
pública ou privada, agência de turismo, sem continuidade e em caráter privativo, com porte
obrigatório no veículo da lista de passageiros, emissão de uma única nota fiscal por viagem,
roteiro pré-estabelecido, com ponto inicial e final, localidades a serem visitadas, com
proibição de embarque e desembarque de passageiros ao longo do itinerário;
XI - Fretamento Contínuo: serviço prestado por empresas detentoras do Certificado de
Registro Cadastral para Fretamento - CRF, com contrato firmado entre a transportadora e
seu cliente, quantidade de viagens e horários estabelecidos no contrato, destinado
exclusivamente a pessoas jurídicas para o transporte de seus empregados, instituições de
ensino para o transporte de seus alunos ou professores, bem como para estudantes de
forma individualizada, ou ainda para entidades do Poder Público.
CAPÍTULO II
DO SERVIÇO ADEQUADO
Art. 4º Toda concessão ou permissão pressupõe a prestação de serviço adequado ao pleno
atendimento dos usuários, conforme estabelecido nesta lei complementar, nas normas
pertinentes e no respectivo contrato.
§ 1º Serviço de Transporte Coletivo Rodoviário Intermunicipal de Passageiros adequado é o
que atende aos seguintes requisitos:
I - cumprimento das condições de regularidade, continuidade, pontualidade, eficiência,
atualidade, generalidade e cortesia na prestação, e modicidade das tarifas;
II - condições de segurança, conforto e higiene dos veículos;
III - garantia de integridade das bagagens e encomendas;
IV - qualificação profissional do pessoal da delegatária;
V - baixo índice de acidentes em relação às viagens realizadas;
VI - baixo índice de denúncias apuradas;
VII - respeito ao meio ambiente;
VIII - responsabilidade social.
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§ 2º A atualidade compreende a modernidade das técnicas, dos equipamentos e a sua
conservação, bem como melhoria e expansão do serviço.

Art. 5º As normas técnicas e operacionais a serem fixadas pelo Poder Concedente ou pela
AGER/MT para o Serviço de Transporte Coletivo Rodoviário Intermunicipal de Passageiros,
sob regime de concessão ou permissão, devem objetivar maior segurança e conforto dos
usuários, menor preço, menor número de troca de veículos para a viagem entre origem e
destino, menor tempo de viagem e maior número possível de horários à disposição do
usuário.
CAPÍTULO III
DOS DIREITOS E DEVERES DOS USUÁRIOS
Art. 6º Em todos os serviços de transporte sob o regime de concessão ou permissão de que
trata esta lei complementar são direitos e obrigações do usuário, além do disposto na Lei
Federal nº 8.078, de 11 de setembro de 1990:
I - receber serviço adequado;
II - receber do Poder Concedente e da delegatária, informações acerca das características
dos serviços, tais como horários, tempo de duração da viagem, pontos e tempos de parada,
localidades atendidas, tipo de veículo, preço da passagem e outras relacionadas com o
serviço, bem como informações para a defesa de interesses individuais e coletivos;
III - obter e utilizar o serviço com liberdade de escolha, quando for o caso, observadas as
normas do Poder Concedente e da AGER/MT;
IV - levar ao conhecimento do Poder Público e da delegatária as irregularidades de que
tenham conhecimento, referentes ao serviço prestado;
V - comunicar às autoridades competentes os atos ilícitos praticados pela delegatária na
prestação do serviço;
VI - zelar pelas boas condições dos veículos, pontos de parada e terminais rodoviários
através dos quais lhe são prestados os serviços;
VII - ter garantida sua poltrona no ônibus, nas condições constantes do bilhete de
passagem;
VIII - ser atendido com urbanidade pelos prepostos da delegatária e pelos agentes do órgão
de fiscalização;
IX - ser auxiliado no embarque e desembarque, especialmente em se tratando de crianças,
senhoras, pessoas idosas ou com dificuldades de locomoção;
X - ter garantido o transporte gratuito de volumes no bagageiro e no porta-embrulhos,
mediante comprovantes fornecidos pela delegatária, observado o disposto em regulamento;
XI - ser indenizado por extravio ou dano dos volumes transportados no bagageiro;
XII - receber, com expensas pela delegatária, enquanto perdurar a situação, alimentação e
hospedagem nos casos de venda de mais de um bilhete de passagem para a mesma
poltrona, interrupção ou retardamento da viagem, quando tais fatos forem imputados à
delegatária;
XIII - ter garantido o transporte, sem pagamento, de crianças de até 05 (cinco) anos desde
que não ocupem poltronas, bem como cadeiras para crianças de colo, observadas as
disposições legais e regulamentares aplicáveis ao transporte de crianças;
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XIV - efetuar a compra de passagem com data em aberto, a ser utilizada no prazo máximo
de 01 (um) ano, sujeita a reajuste de preços ocorridos no período;
XV - receber a importância paga ou revalidar sua passagem no local onde foi adquirida,
dentro do prazo de validade de 01 (um) ano, a contar da data de emissão, no caso de
desistência da viagem, condicionada à comunicação prévia;
XVI - receber a diferença do preço da passagem quando a viagem se faça, total ou
parcialmente, em veículo de características inferiores às daquele contratado;
XVII - receber da empresa delegatária, em caso de acidente, imediata e adequada
assistência;
XVIII - estar garantido pelos seguros previstos nesta lei complementar, regulamento ou
contrato.
Art. 7º Sem prejuízo do que dispõe o Art. 6º desta lei complementar, é facultado ao usuário
o direito de reclamar diretamente ao Poder Concedente, à AGER/MT ou ao juízo
competente, sobre qualquer ato ou prestação de serviço que não esteja condizente com o
contrato de concessão ou permissão, ou com esta lei complementar.
Parágrafo único. No caso de dano a usuário ou aos seus pertences em decorrência da
viagem, a empresa delegatária será responsável diretamente por indenizá-lo, arcando
criminal e civilmente pelos ônus do mesmo, ressalvado o direito de ação de regresso contra
os demais corresponsáveis.
Art. 8º O usuário dos serviços de que trata esta lei complementar terá recusado o embarque
ou determinado seu desembarque, quando:
I - negar-se a identificar, quando e se exigido;
II - estiver em estado de embriaguez;
III - fizer uso de qualquer espécie de tabaco no interior do veículo;
IV - portar arma sem autorização da autoridade competente;
V - transportar ou pretender embarcar produtos de porte ilegal ou considerados perigosos
na legislação específica;
VI - transportar ou pretender embarcar com animais domésticos ou silvestres quando não
devidamente acondicionados ou em desacordo com as disposições legais e regulamentares
sobre o assunto;
VII - pretender embarcar objeto de dimensão ou acondicionamento incompatível com o
porta-embrulhos;
VIII - comprometer, por qualquer forma ou meio, a segurança, o conforto ou a tranqüilidade
dos demais passageiros;
IX - fizer uso de aparelhos sonoros, depois de advertido pela tripulação do veículo;
X - demonstrar inconveniência no comportamento;
XI - recusar-se ao pagamento da tarifa;
XII - apresentar-se em trajes manifestamente impróprios ou ofensivos à moral pública.

http://app1.sefaz.mt.gov.br/sistema/legislacao/LeiComplEstadual.nsf/9733a1d3f5bb1ab... 15/2/2012

Page 5 of 28

CAPÍTULO IV
DOS ENCARGOS DO PODER CONCEDENTE E DA AGER/MT

Art. 9º Incumbe ao Poder Concedente e à AGER/MT, observado o disposto na Lei
Complementar nº 66, de 22 de dezembro de 1999, e suas alterações:
§ 1º Ao Poder Concedente:
I - desempenhar as prerrogativas inerentes ao titular dos serviços na forma definida em
disposições legais, regulamentares, e no contrato;
II - aprovar os planos de outorga, de concessão ou permissão, propostos pela AGER/MT;
III - declarar a extinção das concessões, nos casos previstos em lei;
IV - manter as rodovias e vias de acesso em condições de oferecer serviço adequado;
V - zelar pelo fiel cumprimento da legislação vigente;
VI - intervir na concessão do serviço, nos casos e condições previstos em lei.
§ 2º À AGER/MT:
I - regulamentar e fiscalizar continuamente a prestação dos serviços outorgados, zelando
pela sua boa qualidade e eficácia;
II - proceder à fixação, revisão e reajuste das tarifas e fiscalizar seu cumprimento;
III - adotar processos adequados de seleção e cursos de treinamento e aperfeiçoamento do
seu pessoal, especialmente daqueles que desempenham funções de agentes fiscalizadores
do transporte;
IV - normatizar sobre os veículos a serem utilizados nos serviços de transporte, inclusive,
idade máxima da frota;
V - intervir na execução e prestação dos serviços, nos casos e condições previstas em lei,
no regulamento e no contrato;
VI - zelar pela boa qualidade dos serviços, receber, apurar e solucionar queixas ou
reclamações dos usuários;
VII - estimular o aumento da qualidade e da produtividade, a preservação do meio ambiente
e a conservação dos bens e equipamentos utilizados no serviço;
VIII - coibir o transporte irregular, não delegado, recebendo cópias dos Boletins de
Ocorrência Policiais lavrados pelas delegatárias ou por terceiros sobre aquele fato, e
colaborando com as autoridades policiais para a repressão de tal ilicitude;
IX - zelar pelo fiel cumprimento da legislação vigente;
X - definir os requisitos mínimos exigíveis de prestação dos serviços, indispensáveis ao
atendimento aos usuários;
XI - estimular a formação de associações de usuários para defesa de interesses relativos
aos serviços;
XII - disponibilizar e divulgar semestralmente, em audiência pública na Comissão
Permanente de Defesa do Consumidor e do Contribuinte da Assembleia Legislativa do
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Estado de Mato Grosso, relatório demonstrativo de passageiros transportados, distâncias
percorridas e lugares ofertados por delegatária e por serviço, relativo ao semestre anterior;
XIII - promover o procedimento de fretamento.
CAPÍTULO V
DOS ENCARGOS DAS DELEGATÁRIAS
Art. 10 Sem prejuízo dos encargos previstos em normas legais, regulamentares e
contratuais pertinentes, incumbe à delegatária:
I - prestar serviços adequados, na forma prevista em lei, regulamentos, ordens de serviço e
no contrato de concessão ou permissão;
II - manter em dia o inventário e o registro dos bens utilizados na prestação do serviço;
III - garantir, aos encarregados da fiscalização e aos auditores, livre acesso, em qualquer
época, aos equipamentos e às instalações integrantes do serviço, aos seus registros
contábeis, e ainda prestar quaisquer informações solicitadas pelo Poder Público;
IV - zelar pela manutenção dos bens utilizados na prestação do serviço, bem como segurálos adequadamente;
V - manter em local visível no veículo o destino da viagem, os números dos telefones dos
órgãos fiscalizadores, tripulação devidamente identificada e demais informações dispostas
nos regulamentos;
VI - afixar em lugar visível e de fácil acesso aos usuários, no local de venda de passagens e
nos terminais de embarque e desembarque de passageiros, transcrição dos direitos dos
usuários;
VII - prestar contas da gestão do serviço ao Poder Concedente nos termos definidos nesta
lei complementar, no regulamento e no contrato;
VIII - manter a situação empresarial regular e apresentar a AGER/MT anualmente certidões
negativas quanto aos aspectos tributários, previdenciários, trabalhistas ou cíveis;
IX - promover a retirada, do serviço do STCRIP/MT, de veículo cujo afastamento de tráfego
tenha sido exigido pela fiscalização;
X - identificar os assentos reservados preferencialmente para idosos beneficiários de
gratuidade legal;
XI - manter cursos de treinamento dos funcionários que têm contato com o público usuário,
para orientar o bom atendimento;
XII - comunicar a AGER/MT, em 05 (cinco) dias, a ocorrência de acidente com ferimento ou
morte de usuário;
XIII - comunicar a AGER/MT, em 05 (cinco) dias, a ocorrência de interrupção nos serviços
em caso de força maior;
XIV - preservar o meio ambiente;
XV - cumprir fielmente as disposições desta lei complementar e da legislação
complementar;
XVI - remarcar a data de viagem constante no bilhete de passagem, desde que dentro do
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prazo de validade, ou devolver o valor, no caso de desistência, nos termos da Lei Federal nº
11.975, de 07 de julho de 2009;
XVII - apresentar ou disponibilizar à AGER/MT, no prazo e forma determinados pela
Agência, relatório contendo quadro demonstrativo do total de passageiros transportados;
XVIII - reservar, na respectiva frota de veículos, determinado número de veículos adaptados
que venham a atender as normas técnicas específicas de acessibilidade para deficientes
físicos e pessoas com mobilidade reduzida, conforme previsão da Lei Federal nº 10.098, de
19 de dezembro de 2000, e regulação a ser editada pela AGER/MT.
XIX - garantir, na respectiva frota de veículos, 10% (dez por cento) de veículos reservas.
Art. 11 Incumbe à delegatária a execução do serviço concedido ou permitido, cabendo-lhe
responder por todos os prejuízos causados ao Poder Concedente, aos usuários ou a
terceiros, sem que a fiscalização exercida pelo órgão competente exclua ou atenue essa
responsabilidade.
§ 1º Sem prejuízo da responsabilidade a que se refere este artigo, a delegatária poderá
contratar com terceiros o desenvolvimento de atividades inerentes, acessórias ou
complementares ao serviço delegado.
§ 2º Os contratos elaborados entre a delegatária e terceiros, a que se refere o parágrafo
anterior, reger-se-ão pelo direito privado, não se estabelecendo qualquer relação jurídica
entre os terceiros e o Poder Concedente.
§ 3º A execução das atividades contratadas com terceiros pressupõe o cumprimento de
normas regulamentares atinentes ao serviço delegado.
Art. 12 A delegatária poderá operar segundo organização operacional e programação
próprias, observados a legislação vigente e os requisitos mínimos de prestação dos serviços
estabelecidos no contrato e definidos pela AGER/MT.
§ 1º A delegatária submeterá à prévia apreciação da AGER/MT a criação, fusão ou extinção
de ligações, a alteração de itinerários, do quadro de horários e dos demais aspectos
relacionados à organização operacional e programação dos serviços, observados os
requisitos e prazos constantes no regulamento do serviço.
§ 2º As propostas de organização operacional e programação dos serviços deverão ser
protocoladas pela delegatária junto à AGER/MT, acompanhadas necessariamente de
estudo de viabilidade técnica e econômica, com conteúdo definido em norma própria.
CAPÍTULO VI
DA DELEGAÇÃO DOS SERVIÇOS E DA LICITAÇÃO
Art. 13 As delegações dos Serviços de Transporte Coletivo Rodoviário Intermunicipal de
Passageiros serão efetuadas por meio da concessão ou permissão e em conformidade com
a política para o setor e nas definições contidas nos estudos técnicos que devem anteceder
ao processo licitatório.
Art. 14 As concessões serão objeto de prévia licitação, na modalidade de concorrência, nos
termos da legislação própria, com observância dos princípios da legalidade, moralidade,
publicidade, igualdade, do julgamento por critérios objetivos e da vinculação ao instrumento
convocatório, ressalvados os casos previstos em lei.
Parágrafo único. A necessidade e a oportunidade para a implantação dos serviços serão
aferidas pelo Poder Concedente, através da realização de estudos de mercado que
indiquem a viabilidade técnica e econômica da exploração de forma equilibrada, observado
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o interesse público, o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos, bem como os seguintes
princípios para a implantação de nova concessão:
I - com objetivo de universalização dos serviços públicos o Poder Concedente licitará,
preferencialmente e com base nos estudos técnicos realizados, conjuntos de ligações ou
áreas, de forma que as ligações mais rentáveis equilibrem para a mesma concessionária a
baixa rentabilidade de outras que, todavia, também devem ser atendidas;
II - o equilíbrio econômico financeiro do objeto licitado;
III - execução dos serviços com veículos adequados à demanda do objeto licitado;
IV - a subcontratação dos serviços complementares.
Art. 15 O prazo de vigência das delegações dos serviços públicos será definido de acordo
com o edital de licitação, sendo o período necessário ao retorno do investimento realizado
pela delegatária para a execução do serviço, limitado a 25 (vinte e cinco) anos, incluindo
eventual prorrogação, nos termos desta lei complementar, do regulamento e do contrato de
delegação.
§ 1º A prorrogação de concessões possuirá caráter especial, para funcionar tão somente
como instrumento de reequilíbrio da equação econômico-financeira do contrato, e limitada
ao prazo necessário para a amortização de parcela de investimento ainda não integralizada
pelas receitas emergentes da concessão.
§ 2º A prorrogação dos contratos de concessões ou dos instrumentos de permissão, será
precedida de ato do Poder Concedente, devidamente motivado, desde que obedecidas pela
concessionária e permissionária as obrigações legais, e mantidas as condições de
habilitação e qualificação exigidas na licitação.
Art. 16 As concessões e permissões de que trata esta lei complementar serão
intransferíveis, vedada a sua cessão total ou parcial; sendo possível, entretanto, a
transferência de controle societário e a subconcessão, nos termos desta lei complementar.
§ 1º A transferência do controle societário da concessionária é permitida somente com
prévia anuência do Poder Concedente, ouvida a AGER/MT, implicando na caducidade da
concessão a desobediência a esse artigo, devendo, para tanto, serem atendidas as
seguintes condições:
a) atender às exigências de capacidade técnica, idoneidade financeira e regularidade
jurídica e fiscal necessárias à assunção do serviço;
b) comprometer-se a cumprir todas as cláusulas do contrato em vigor;
c) não venha resultar infringência à legislação de repressão ao abuso do poder econômico e
de defesa da concorrência.

§ 2º A subconcessão será admitida nos termos previstos no edital e contrato de concessão,
desde que expressamente autorizada pelo Poder Concedente, ouvida a AGER/MT e
atendendo-se, ainda, as seguintes condições:
a) a outorga da subconcessão será sempre precedida de concorrência;
b) o subconcessionário se sub-rogará todos os direitos e obrigações da subconcedente
dentro dos limites da subconcessão;
c) aplicam-se as regras de transferência de controle societário, dispostas no parágrafo
anterior, também ao subconcessionário.
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Art. 17 O Poder Concedente publicará, previamente ao edital de licitação, ato justificando a
conveniência da outorga da concessão, caracterizando seu objeto, extensão física, prazo e
diretrizes que deverão ser observados no edital de licitação e no contrato.

Art. 18 No julgamento da licitação será considerado um dos seguintes critérios, previsto
previamente no edital:
I - menor valor da tarifa do serviço público a ser prestado;
II - maior oferta de pagamento pela outorga da concessão;
III - combinação, dois a dois, dos critérios referidos nos incisos I, II e IV;
IV - melhor oferta de pagamento pela outorga após qualificação de propostas técnicas.
§ 1º A aplicação dos critérios previstos no inciso III só será admitida quando previamente
estabelecidas no edital de licitação as regras e fórmulas precisas para avaliação econômicofinanceira.
§ 2º Para fins de aplicação do disposto no inciso IV, o edital de licitação conterá parâmetros
e exigências para formulação de propostas técnicas.
§ 3º O Poder Concedente recusará propostas manifestamente inexeqüíveis ou
financeiramente incompatíveis com os objetivos da licitação.
§ 4º Em igualdade de condições, será dada preferência à proposta apresentada por
empresa brasileira.
§ 5º Mantida a igualdade entre os licitantes, a classificação far-se-á obrigatoriamente por
sorteio, em ato público, para o qual todos os licitantes serão convocados.
Art. 19 O edital de licitação será elaborado pela AGER/MT, após aprovação dos planos de
outorga pelo Poder Concedente, observados, no que couber, os critérios e as normas gerais
da legislação própria sobre licitações e contratos, e conterá, obrigatoriamente:
I - o objeto, metas e prazo da concessão;
II - descrição das condições necessárias à prestação adequada do serviço, parâmetros
mínimos de qualidade, com número mínimo e característica dos veículos para seu
atendimento;
III - os prazos para recebimento das propostas, julgamento da licitação e assinatura do
contrato;
IV - prazo, local e horário em que serão fornecidos, aos interessados, os dados, estudos e
projetos necessários à elaboração dos orçamentos e das propostas;
V - critérios e relação dos documentos exigidos para a aferição da capacidade técnica, da
idoneidade financeira e da regularidade jurídica e fiscal;
VI - possíveis fontes de receitas alternativas, complementares ou acessórias, bem como as
provenientes de projetos associados;
VII - direitos e obrigações do Poder Concedente e da concessionária em relação a
alterações e expansões a serem realizadas no futuro para garantir a continuidade da
prestação do serviço;
VIII - critérios de reajuste e revisão da tarifa;
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IX - critérios, indicadores, fórmulas e parâmetros a serem utilizados no julgamento técnico e
econômico-financeiro da proposta;
X - a indicação dos bens reversíveis;
XI - as características dos bens reversíveis e as condições em que estes serão postos à
disposição, se for o caso;
XII - a expressa indicação do responsável pelo ônus das desapropriações necessárias à
execução do serviço ou da obra pública, ou para a instituição de servidão administrativa;
XIII - condições de liderança da empresa responsável, na hipótese em que for permitida a
participação de empresas em consórcio;
XIV - nos casos de concessão, a minuta do contrato, que conterá as cláusulas essenciais
referidas no Art. 24 desta lei complementar, quando aplicáveis.
XV - nos casos de concessão de serviços públicos precedida da execução de obra pública,
os dados relativos à obra, dentre os quais os elementos do projeto básico que permitam sua
plena caracterização, bem assim as garantias exigidas para essa parte específica do
contrato, adequadas a cada caso e nos limites legais;
XVI - nos casos de permissão, os termos do instrumento a ser firmado.
Parágrafo único Os serviços serão explorados por, no mínimo, 02 (duas) empresas por
região (mercado), e cada empresa operará, no máximo, em 02 (duas) regiões (mercado).
(Parágrafo vetado pelo Governador do Estado e mantido pela Assembléia Legislativa do Estado de Mato Grosso DOE 09/11/11)
Redação original:
Parágrafo único. VETADO.

Art. 20 Quando permitida na licitação a participação de empresas em consórcio, observarse-ão as seguintes normas:
I - comprovação de compromisso, público ou particular, de constituição de consórcio,
subscrito pelas consorciadas;
II - indicação da empresa responsável pelo consórcio;
III - apresentação dos documentos exigidos nos incisos V e XIII do Art. 19 desta lei
complementar, por parte de cada consorciada;
IV - impedimento de participação de empresas consorciadas na mesma licitação, por
intermédio de mais de um consórcio ou isoladamente.
§ 1º O licitante vencedor fica obrigado a promover, antes da celebração do contrato, a
constituição e registro do consórcio, nos termos do compromisso referido no inciso I deste
artigo.
§ 2º A empresa líder do consórcio é a responsável perante o Poder Concedente pelo
cumprimento do contrato de concessão, sem prejuízo da responsabilidade solidária das
demais consorciadas.
Art. 21 É facultado ao Poder Concedente, desde que previsto no edital, no interesse do
serviço a ser concedido, determinar que o licitante vencedor, no caso de consórcio, se
constitua em empresa antes da celebração do contrato.
Art. 22 Os estudos, investigações, levantamentos, projetos, obras e despesas ou
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investimentos já efetuados, vinculados à concessão, de utilidade para a licitação, realizados
pelo Poder Concedente ou com a sua autorização, estarão à disposição dos interessados,
devendo o vencedor da licitação ressarcir os dispêndios correspondentes, especificados no
edital.
Art. 23 O edital poderá prever a inversão da ordem das fases de habilitação e julgamento,
hipótese em que:
I - encerrada a fase de classificação das propostas ou o oferecimento de lances, será aberto
o invólucro com os documentos de habilitação do licitante mais bem classificado, para
verificação do atendimento das condições fixadas no edital;
II - verificado o atendimento das exigências do edital, o licitante será declarado vencedor;
III - inabilitado o licitante melhor classificado, serão analisados os documentos habilitatórios
do licitante com a proposta classificada em segundo lugar, e assim sucessivamente, até que
um licitante classificado atenda às condições fixadas no edital;
IV - proclamado o resultado final do certame, o objeto será adjudicado ao vencedor nas
condições técnicas e econômicas por ele ofertadas.
CAPÍTULO VII
DO CONTRATO DE CONCESSÃO
Art. 24 O contrato de concessão deverá refletir fielmente as condições do edital e da
proposta vencedora e terá como cláusulas essenciais as relativas aos seguintes itens:
I - ao objeto, à área e ao prazo da concessão;
II - ao modo, forma e condições de prestação do serviço;
III - critérios, indicadores, fórmulas e parâmetros definidores da qualidade e da produtividade
na prestação do serviço;
IV - ao preço do serviço e aos critérios técnicos e procedimentos para o reajuste e a revisão
das tarifas, observada a prévia coleta de dados, os cálculos dos custos fixos e variáveis, o
percurso médio anual, o índice de aproveitamento e o custo de gerenciamento do Sistema
pelo Poder Concedente;
V - aos direitos, garantias e obrigações do Poder Concedente e da concessionária, inclusive
os relacionados às previsíveis necessidades de futura alteração e expansão do serviço e
conseqüente modernização, aperfeiçoamento e ampliação dos equipamentos e das
instalações;
VI - aos direitos e deveres dos usuários para obtenção e utilização do serviço;
VII - à forma de fiscalização das instalações, dos equipamentos, dos métodos e práticas de
execução do serviço, bem como a indicação dos órgãos competentes para exercê-la;
VIII - às penalidades contratuais e administrativas a que se sujeita a concessionária e sua
forma de aplicação;
IX - aos casos de extinção da concessão;
X - aos bens reversíveis;
XI - aos critérios para o cálculo e a forma de pagamento das indenizações devidas à
concessionária, quando for o caso;
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XII - às condições para prorrogação do contrato;
XIII - à obrigatoriedade, forma e periodicidade da prestação de contas da concessionária ao
Poder Concedente;
XIV - à exigência da publicação de demonstrações financeiras periódicas da concessionária;
XV - ao foro e ao modo amigável de solução das divergências contratuais;
XVI - normas de proteção ambiental, relativas à poluição sonora e atmosférica;
XVII - obrigação da concessionária de garantir aos usuários do serviço seguro de
responsabilidade civil, sem prejuízo da cobertura do seguro obrigatório de danos pessoais DPVAT, a que se refere a Lei nº 6.194, de 19 de dezembro de 1974, que será disciplinada
em norma complementar;
XVIII - obrigatoriedade da concessionária de apresentar ao Poder Concedente, anualmente,
certidões negativas de tributos e contribuições municipais, estaduais e federais; e
XIX - obrigações do delegatário quanto às participações governamentais e ao valor devido
pela outorga, se for o caso.
CAPÍTULO VIII
DA MODIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS
Art. 25 Os serviços de transporte delegados por meio de concessão ou permissão poderão
ser modificados pelo Poder Concedente e pela AGER/MT, dentro de suas competências
institucionais e nos limites legais.
Art. 26 A delegatária poderá propor alterações na organização operacional e programação
dos serviços, observados a legislação vigente e os requisitos mínimos de prestação dos
serviços estabelecidos, submetidas à prévia apreciação da AGER/MT, nos termos do Art. 12
desta lei complementar.
Art. 27 É facultado à delegatária, independentemente de autorização ou anuência do Poder
Concedente ou da AGER/MT, suprir a demanda extraordinária da ligação operada, com a
colocação de veículos extras concomitantemente com os horários já existentes.
Parágrafo único. A delegatária que suprir a demanda extraordinária nos termos do caput
deste artigo fica obrigada a comunicar à AGER/MT, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, o
número de veículos extras utilizados e a demanda suprida.
CAPÍTULO IX
DAS AUTORIZAÇÕES PARA O SERVIÇO DE FRETAMENTO
Art. 28 O fretamento será prestado nas modalidades de fretamento contínuo e fretamento
turístico, de acordo com as disposições estabelecidas em Decreto e normas
complementares, observadas todas as obrigações das transportadoras e a adequação dos
serviços.
§ 1º A exploração de serviços privados de transporte intermunicipal de pessoas
obrigatoriamente será precedida de registro cadastral na AGER/MT, sendo vedado aos
veículos não classificados, nos termos da legislação de trânsito, como ônibus e microônibus, ainda que em viagem intermunicipal.
§ 2º Para os serviços previstos neste Capítulo não poderão ser praticadas vendas e
emissões de passagens individuais, nem a captação ou o desembarque de passageiros no
itinerário, vedados, igualmente, a utilização de terminais rodoviários nos pontos extremos e
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no percurso da viagem, e o transporte de encomendas ou mercadorias que caracterizem
atividade comercial ou não façam parte da bagagem dos passageiros.
Art. 29 As autorizações para fretamento de que trata esta lei complementar serão
fornecidas por período de tempo limitado, nas formas de termo de autorização de
fretamento casual ou termo de autorização de fretamento contínuo, a serem expedidos pela
AGER/MT, mediante registro prévio neste órgão.
Parágrafo único. É obrigatória a atualização cadastral da transportadora para a continuidade
dos serviços, bem como o porte do referido termo no veículo prestador do serviço.

Art. 30. É vedado a qualquer empresa o transporte simultâneo, numa mesma viagem, na
modalidade de fretamento, combinado com o transporte público de passageiros.
Parágrafo único. A empresa transportadora que se utilizar dos termos de autorização para
fretamento contínuo ou casual para a prática de qualquer outra modalidade de transporte
diversa da que lhe foi autorizada, terá sua autorização cassada imediatamente, sem
prejuízo da responsabilidade civil e das demais penalidades previstas nesta lei
complementar.
CAPÍTULO X
DA EXTINÇÃO DAS CONCESSÕES
Art. 31 Extingue-se a concessão por:
I - advento do termo contratual;
II - encampação;
III - caducidade;
IV - rescisão;
V - anulação;
VI - falência ou extinção da empresa concessionária;
VII - falecimento ou incapacidade do titular, no caso de empresa individual.
§ 1º Extinta a concessão, retornam ao Poder Concedente todos os bens reversíveis, direitos
e privilégios transferidos ao concessionário conforme previsto no edital e estabelecido no
contrato.
§ 2º Extinta a concessão, haverá a imediata assunção do serviço pelo Poder Concedente,
procedendo-se aos levantamentos, avaliações e liquidações necessárias.
§ 3º A assunção do serviço autoriza a ocupação das instalações e a utilização, pelo Poder
Concedente, de todos os bens reversíveis.
§ 4º Nos casos previstos nos incisos I e II deste artigo, o Poder Concedente, antecipando-se
à extinção da concessão, procederá aos levantamentos e avaliações necessários à
determinação dos montantes da indenização que será devida à concessionária, na forma
dos Arts. 32 e 33 desta lei complementar.
Art. 32 A reversão no advento do termo contratual far-se-á com a indenização das parcelas
dos investimentos vinculados a bens reversíveis, ainda não amortizados ou depreciados,
que tenham sido realizados com o objetivo de garantir a continuidade e atualidade do
serviço concedido.
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Art. 33 Considera-se encampação a retomada do serviço pelo Poder Concedente durante o
prazo da concessão, por motivo de interesse público, mediante lei autorizativa específica e
após prévio pagamento da indenização, na forma do artigo anterior.

Art. 34 A inexecução total ou parcial do contrato acarretará, a critério do Poder Concedente,
a declaração de caducidade da concessão ou a aplicação das sanções contratuais e legais,
respeitadas as disposições deste artigo e as normas convencionadas entre as partes.
§ 1º A caducidade da concessão poderá ser declarada pelo Poder Concedente quando:
I - o serviço estiver sendo prestado de forma inadequada ou deficiente, tendo por base as
normas, critérios, indicadores e parâmetros definidores da qualidade do serviço;
II - a concessionária descumprir cláusulas contratuais ou disposições legais ou
regulamentares concernentes à concessão;
III - a concessionária paralisar o serviço ou concorrer para tanto, ressalvadas as hipóteses
decorrentes de caso fortuito ou força maior, conforme disciplinado no regulamento do
serviço;
IV - a concessionária perder as condições econômicas, técnicas ou operacionais para
manter a adequada prestação do serviço concedido;
V - a concessionária não cumprir as penalidades impostas por infrações, nos devidos
prazos;
VI - a concessionária não atender à intimação do Poder Concedente no sentido de
regularizar a prestação do serviço;
VII - a concessionária for condenada em sentença transitada em julgado por sonegação de
tributos, inclusive contribuições sociais;
VIII - apresentar elevado índice de acidentes, aos quais ela mesma ou seus prepostos
tenham dado causa, conforme disciplinado no regulamento do serviço; e
IX - a concessionária sonegar ou fraudar informações e documentos ao Poder Concedente
ou à AGER/MT, especialmente os que devem ser remetidos corriqueiramente por força
desta lei complementar, de regulamento e outras normas pertinentes.
§ 2º A declaração da caducidade da concessão deverá ser precedida da verificação da
inadimplência da concessionária em processo administrativo, assegurado o direito de ampla
defesa.
§ 3º Recebida da AGER/MT recomendação de caducidade, o Poder Concedente deverá
instaurar o processo administrativo em 30 (trinta) dias ou fundamentar, no mesmo prazo, os
motivos pelos quais não o fará.
§ 4º Com exceção da hipótese prevista no parágrafo anterior, não será instaurado processo
administrativo de inadimplência antes de comunicada à concessionária, detalhadamente a
irregularidade, dando-lhe prazo para corrigir as falhas e transgressões apontadas e para o
enquadramento, nos termos contratuais.
§ 5º Instaurado o processo administrativo, a delegatária terá 15 (quinze) dias para
apresentar defesa e, após a decisão, igual prazo para recurso; comprovada a inadimplência,
a caducidade será declarada por Decreto do Poder Concedente, independentemente de
indenização prévia, calculada no decurso do processo.
§ 6º A indenização de que trata o parágrafo anterior, será devida na forma do Art. 32 desta
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lei complementar e do contrato, descontado o valor das multas contratuais e dos danos
causados pela concessionária.
§ 7º Declarada à caducidade, não resultará para o Poder Concedente qualquer espécie de
responsabilidade em relação aos encargos, ônus, obrigações ou compromissos com
terceiros ou com empregados da concessionária.
Art. 35 O contrato de concessão poderá ser rescindido por iniciativa da concessionária, no
caso de descumprimento das normas contratuais pelo Poder Concedente, mediante ação
judicial especialmente intentada para esse fim.
Parágrafo único. Na hipótese prevista no caput deste artigo, os serviços prestados pela
concessionária não poderão ser interrompidos ou paralisados, até a decisão judicial
transitada em julgado.
CAPÍTULO XI
DA INTERVENÇÃO NAS CONCESSÕES
Art. 36 O Poder Concedente poderá intervir na concessão, com o fim de assegurar a
adequação na prestação do serviço, bem como o fiel cumprimento das normas contratuais,
regulamentares e legais pertinentes.
Parágrafo único. A intervenção far-se-á por Decreto do Poder Concedente, que conterá a
designação do interventor, o prazo da intervenção e os objetivos e limites da medida.
Art. 37 Declarada a intervenção, o Poder Concedente deverá, no prazo de 30 (trinta) dias,
instaurar procedimento administrativo para comprovar as causas determinantes da medida e
apurar responsabilidades, assegurado o direito de ampla defesa.
§ 1º Se ficar comprovado que a intervenção não observou os pressupostos legais e
regulamentares será declarada sua nulidade, devendo o serviço ser imediatamente
devolvido à concessionária, sem prejuízo de seu direito à indenização.
§ 2º O procedimento administrativo a que se refere o caput deste artigo deverá ser
concluído no prazo de até 180 (cento e oitenta) dias, sob pena de considerar-se inválida a
intervenção.
Art. 38 Cessada a intervenção, se não for extinta a concessão, a administração do serviço
será devolvida à concessionária, precedida de prestação de contas pelo interventor, que
responderá pelos atos praticados durante a sua gestão.
CAPÍTULO XII
DA POLÍTICA TARIFÁRIA
Art. 39 A tarifa do serviço público de transporte de passageiros é o valor pago pelo usuário
à delegatária pelo serviço utilizado, destinando-se a remunerar, de maneira adequada, o
custo do transporte oferecido em regime de eficiência e segurança, os investimentos
necessários a sua execução, a taxa interna de retorno definida no edital e no contrato, e
bem assim, a possibilitar a manutenção do padrão de qualidade exigido da delegatária.
§ 1º Os contratos deverão prever mecanismos de revisão e reajuste periódico das tarifas, a
fim de se manter o equilíbrio econômico-financeiro.
§ 2º Ressalvados os impostos sobre a renda, a criação, alteração ou extinção de quaisquer
tributos ou encargos legais, após a apresentação da proposta, quando comprovado seu
impacto, implicarão na revisão da tarifa, para mais ou para menos, conforme o caso.
§ 3º Efetuada a revisão tarifária, esta substituirá o reajuste, podendo este somente ser
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praticado novamente após o transcurso do tempo previsto em contrato para os reajustes
periódicos.
§ 4º A AGER/MT elaborará estudos técnicos, necessários à aferição dos custos da
prestação e da manutenção da qualidade dos serviços relativos a cada ligação em
específico e também ao conjunto de ligações ou áreas licitadas, observadas as respectivas
características e peculiaridades.
§ 5º É vedado à delegatária cobrar do passageiro qualquer importância além do preço da
passagem, salvo os encargos diretamente relacionados à prestação do serviço, nos termos
do regulamento.
§ 6º A regulamentação desta lei complementar estabelecerá os critérios do levantamento do
custo da prestação dos serviços em cada uma das modalidades do Serviço de Transporte
Coletivo Rodoviário Intermunicipal de Passageiros.
Art. 40 As delegatárias poderão praticar tarifas promocionais nos seus serviços, que
poderão ocorrer em todos os horários ou em alguns deles, conforme disposto no
regulamento do serviço.
Art. 41 No atendimento às peculiaridades do serviço de que trata esta lei complementar
poderá o Poder Concedente prever, em favor da concessionária, no edital de licitação, a
possibilidade de outras fontes provenientes de receitas não operacionais ou de projetos
associados, com vistas a favorecer a modicidade das tarifas.
Parágrafo único. As fontes de receita previstas neste artigo serão obrigatoriamente
consideradas para a aferição do equilíbrio econômico-financeiro do contrato.
Art. 42 Para possibilitar a coleta uniforme dos dados necessários à elaboração da
composição tarifária, as delegatárias são obrigadas a fornecer ao Poder Concedente ou à
AGER/MT, sempre que solicitados, plano de contas padrão de escrituração contábil e
modelos de formulários contendo:
I - demonstrações contábeis, financeiras e patrimoniais;
II - elementos operacionais e estatísticos indispensáveis ao cálculo tarifário.
Art. 43 O pagamento da passagem pelo usuário que embarcar no veículo em Terminais
Rodoviários será feito concomitantemente com o pagamento da tarifa de embarque.
Art. 44 Além da contratação do seguro obrigatório previsto nas normas que regem o
licenciamento dos veículos, as delegatárias são obrigadas a contratar seguro de
responsabilidade civil nos termos e valores previstos em norma complementar, vedada a
sua dispensa pelo usuário.
CAPÍTULO XIII
DA FISCALIZAÇÃO, DAS INFRAÇÕES E PENALIDADES
Art. 45 Infração é a omissão ou o ato que contraria o disposto em lei, decreto, resolução,
contrato de concessão ou demais disposições normativas relativas ao transporte coletivo
rodoviário intermunicipal de passageiros, a cuja observância se obrigam as empresas que
explorem tal serviço.
Art. 46 A fiscalização dos serviços será exercida pela AGER/MT e por intermédio de
entidades públicas a ela conveniadas, e consistirá no acompanhamento permanente da
operação dos serviços, com o objetivo de assegurar o cumprimento da legislação vigente,
do contrato, do regulamento dos serviços e das normas estabelecidas pela AGER/MT.
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§ 1º A fiscalização abrangerá o acompanhamento e o controle das ações da delegatária nas
áreas administrativa, contábil, comercial, operacional, patrimonial, técnica, tecnológica,
econômica e financeira.
§ 2º A fiscalização será realizada por meio da ação dos agentes da AGER/MT, da
realização de vistorias e auditorias, da análise dos dados fornecidos por sistemas
eletrônicos ou computacionais disciplinados pela AGER/MT e por outros instrumentos de
acompanhamento dos serviços.
§ 3º Os agentes de fiscalização terão livre acesso, em qualquer época, a pessoas,
instalações e equipamentos, softwares, dados, veículos e documentos vinculados aos
serviços, inclusive seus registros contábeis, podendo requisitar, de qualquer setor ou
pessoa da delegatária, informações e esclarecimentos que permitam aferir a correta
execução dos serviços, bem como os dados considerados necessários para o controle
estatístico e planejamento do setor de transporte de passageiros.
§ 4º As autuações poderão ser realizadas com base na fiscalização de campo ou de forma
remota, através da análise de dados fornecidos por meio de instrumentos e tecnologias
disponíveis para AGER/MT, bem como pelos dados fornecidos por sistemas eletrônicos ou
computacionais disciplinados pela AGER/MT ou de resultados da análise documental e de
auditoria.
Art. 47 A AGER/MT poderá determinar providências de caráter emergencial, com o objetivo
de assegurar a continuidade e a segurança da prestação dos serviços.
Art. 48 A AGER/MT poderá determinar a realização de auditorias, nos termos dos Arts. 49 e
50 desta lei complementar.
Art. 49 A auditoria poderá ter como objeto a avaliação da delegatária sob os aspectos
administrativo, contábil, comercial, operacional, patrimonial, técnico, tecnológico, econômico
e financeiro, em especial:
I - a análise da gestão de pessoal e a verificação do cumprimento da legislação trabalhista
pela delegatária;
II - a análise da organização administrativa e gerencial da delegatária;
III - a verificação dos equipamentos aplicados nos serviços, os veículos, as garagens e
demais instalações da delegatária e os programas e procedimentos para sua manutenção;
IV - a avaliação da operação dos serviços e nas ligações;
V- a realização de auditoria contábil e de levantamentos analíticos de custo e de
desempenho econômico da delegatária.
Art. 50 A realização das auditorias nas delegatárias deverá ser precedida de comunicação
prévia à interessada, no prazo mínimo de 72 (setenta e duas) horas anteriores à ação
fiscalizatória.
§ 1º As auditorias poderão ser realizadas por equipe própria da AGER/MT ou por meio de
terceiros por ela designados, observado o dever de sigilo quando a legislação o impuser.
§ 2º A delegatária deverá submeter à aprovação da AGER/MT métodos contábeis
padronizados e plano de contas padrão.
Art. 51 A AGER/MT poderá determinar prazos para a regularização ou correção de
deficiências e falhas eventualmente indicadas pela atividade fiscalizatória.
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Art. 52 A fiscalização efetuada pela AGER/MT não diminui nem exime as responsabilidades
da delegatária quanto à adequação de seus bens, à correção e legalidade de seus registros
contábeis e de suas operações financeiras e comerciais.

Art. 53 A fiscalização exercida pela AGER/MT ou por intermédio de entidades públicas a ela
conveniadas, poderá resultar na aplicação das seguintes penalidades aos infratores:
I - advertência;
II - multa;
III - retenção de veículo;
IV - apreensão de veículo;
V - interdição, total ou parcial, de garagem, instalação ou equipamento;
VI - recomendação de caducidade.
§ 1º No exercício da fiscalização, os agentes do órgão fiscalizador, quando em serviço e
mediante a apresentação de credencial ou identificação, terão livre acesso aos dados
relativos à administração, contabilidade, recursos técnicos, econômicos e financeiros da
delegatária, bem como aos veículos, ainda que em trânsito, e às dependências e
instalações da delegatária.
§ 2º Quando a fiscalização for efetuada nas dependências da delegatária, além da
credencial ou identificação, será exigida a apresentação, pelo agente, de ordem de serviço
da AGER/MT para este fim.
Art. 54 A penalidade de advertência será aplicada por escrito, por Coordenadores
Reguladores ou pela Diretoria Executiva da AGER/MT, por qualquer conduta da delegatária,
lesiva aos usuários e constatada por denúncia, bem como por quaisquer práticas da
delegatária que contrariem as normas que regem o setor e não tenham sido motivo de
aplicação da penalidade de multa disposta nesta lei complementar.
Art. 55 A penalidade de multa terá seu valor fixado com base na Unidade de Padrão Fiscal UPF/MT, observadas as tipificações e graduações abaixo descritas, sendo aplicada aos
infratores:
I - no valor de 40 (quarenta) Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso - UPF/MT,
nos casos de:
a) recusa ao embarque e desembarque de passageiros nos pontos autorizados, sem motivo
justificado;

b) não-fornecimento ao passageiro de comprovante de volumes transportados no bagageiro;
c) transportar bagagem de forma a colocar em risco a segurança ou conforto dos
passageiros;
d) atraso no horário de partida;
e) não-apresentação dos veículos de acordo com as condições de limpeza e conforto
requeridas;
f) apresentação de sanitário sem condições de utilização;
g) venda de mais de um bilhete de passagem para a mesma poltrona;
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h) cobrança, a qualquer título, de importância não autorizada;
i) atraso no pagamento de indenização por extravio de bagagem;
j) não-aceitação de remarcação da data da viagem, desde que ainda válido o bilhete de
passagem, ou recusa à desistência de viagem, com a devolução da importância paga,
quando manifestada pelo passageiro, nos termos do regulamento do serviço e da Lei
Federal nº 11.975, de 07 de julho de 2009;
k) veiculação de publicidade ou informação enganosas;
l) venda de passagem em valor superior ao autorizado;
m) venda de passagem em valor inferior ao da tarifa, sem a devida autorização da
AGER/MT, nos termos do Art. 40 desta lei complementar e no regulamento do serviço;
n) desrespeito, desobediência ou oposição a agentes fiscalizadores ou recusa ao seu
embarque;
o) incontinência por parte do condutor, dirigente ou qualquer preposto, que mantenha
contato com o público;
p) não comunicação à AGER/MT, no prazo de 05 (cinco) dias da utilização de veículos
extras para suprir demanda extraordinária.
q) omissão de comunicação à AGER/MT, de interrupção de serviço por circunstância de
força maior, dentro do prazo de 05 (cinco) dias, a contar da ocorrência;
II - no valor de 75 (setenta e cinco) Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso UPF/MT, nos casos de:
a) falta, no veículo, da logomarca da delegatária ou existência de inscrição não autorizada;
b) utilização de veículo cujas características não correspondam à tarifa cobrada e às
especificações do serviço e ligação;
c) utilização, na direção dos veículos, durante a prestação dos serviços previstos nesta lei
complementar, de motoristas sem qualquer vínculo empregatício ou societário para com a
empresa delegatária ou transportadora, e não habilitado.
d) abastecimento do veículo com perigo para os passageiros ou permissão de que estes
permaneçam embarcados durante a travessia em balsas ou através de pontes precárias ou
de baixa capacidade de suporte;
e) supressão dos horários ordinários, sem autorização;
f) retardamento injustificado na promoção de transporte ou omissão das providências para
alojamento e alimentação de passageiros, em caso de acidente ou interrupção de viagem;
g) venda de bilhete de passagens confeccionado sem autorização ou observância das
formas e condições estabelecidas pela autoridade fazendária;
h) transporte de passageiros sem o correspondente bilhete de passagem, salvo nos casos
previstos em lei ou normas complementares;
i) não emissão de nota fiscal da prestação do serviço privado de transporte de passageiros
na modalidade fretamento, ou do bilhete fiscal de passagem do serviço público de
transporte intermunicipal de passageiros;
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j) não portar no veículo, no momento da prestação do serviço de fretamento, a lista de
passageiros transportados;
k) não-utilização ou alteração dos pontos de partida, chegada ou parada estabelecidos pela
AGER/MT;
l) manter terminal rodoviário ou ponto de embarque e seção em desacordo com a legislação
e normas do órgão fiscalizador.

m) inobservância de qualquer exigência desta lei complementar, decretos, resoluções ou
demais normas sobre transporte coletivo rodoviário intermunicipal de passageiros.
III - no valor de 150 (cento e cinqüenta) Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso UPF/MT, nos casos de:
a) transporte de passageiros em número superior à lotação autorizada, ou comercialização
de passagens, para uma mesma data e horário de viagem, além da capacidade do veículo;
b) uso, por parte de funcionário, de bebida alcoólica ou de substância tóxica, em serviço ou
próximo de assumí-lo;
c) direção do veículo pondo em risco a segurança dos passageiros;
d) suspensão total ou parcial dos serviços, sem autorização;
e) não-colocação de veículo extra concomitantemente ao horário oficial, no caso de
demanda extraordinária superior à capacidade do veículo;
f) transporte de combustível, explosivo, substância corrosiva ou tóxica ou qualquer outro
material que represente riscos aos passageiros;
g) recusa ou retardamento no fornecimento de dados ou documentos administrativos,
contábeis, comerciais, operacionais, patrimoniais, técnicos, tecnológicos, econômicos e
financeiros exigidos pela AGER/MT.
IV - no valor de 300 (trezentos) Unidades Padrão do Estado de Mato Grosso - UPF/MT, nos
casos de:
a) defeito ou a falta de equipamento obrigatório, definidos pela AGER/MT, ou pela legislação
de trânsito;

b) utilizar veículo sem cobertura de seguro de responsabilidade civil obrigatório para
passageiros, nos termos da respectiva norma disciplinadora;
c) instalar ou operar terminal rodoviário ou ponto de embarque e desembarque, não
autorizados pelo Poder Concedente ou AGER/MT, ainda que de modo eventual.
V - no valor de 600 (seiscentos) Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso UPF/MT, nos casos de:
a) fraude ou adulteração, ainda que só tentada, de instrumentos e sistemas de fiscalização
e controle do serviço público de transporte intermunicipal de passageiros ou do serviço de
transporte privado de fretamento;
b) fraude ou adulteração, ainda que só tentada, de documentos ou dados administrativos,
contábeis, comerciais, operacionais, patrimoniais, técnicos, tecnológicos, econômicos e
financeiros objeto de auditorias disciplinadas nos Arts. 48, 49 e 50 desta lei complementar.
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Art. 56 A penalidade de retenção de veículo será aplicada, sem prejuízo da multa cabível,
toda vez que, da prática de infração resulte em ameaça à segurança dos passageiros e,
ainda, quando:

I - o motorista apresentar em serviço, evidentes sinais de embriaguez ou de estar sob efeito
de substância tóxica, ou ainda, não estar habilitado para o tipo de veículo que estiver
prestando os serviços de que fala esta lei complementar;
II - o veículo não apresentar as condições de segurança exigidas pela legislação de trânsito;
III - apresentar o veículo, com características internas ou externas fora dos padrões
aprovados pela AGER/MT;
IV - o veículo encontrar-se sem condições de limpeza e higiene;
V - transportar passageiros além da capacidade registrada no Certificado de Registro de
Veículo- CRV e Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo -CRLV, exceto as
ligações de característica semi-urbana;
VI - o veículo utilizado estiver sem cobertura de seguro de responsabilidade civil para
passageiros de que trata o Art. 24, inciso XVII, e Art. 44 desta lei complementar.
§ 1º A retenção do veículo deverá ser efetivada antes do início da viagem no caso do inciso
IV e em qualquer ponto do percurso para os demais casos previstos neste artigo.
§ 2º A continuidade da viagem somente dar-se-á depois de sanada a irregularidade ou
substituição do veículo por outro da mesma categoria, ou do motorista, no caso do inciso I.
Art. 57 A penalidade de apreensão do veículo será aplicada imediatamente após a lavratura
de auto de infração e inventário do veículo, ensejando o reboque do mesmo até o pátio de
recolhimento mais próximo e mais a imposição de multa, sendo aplicada:
I - no valor de 100 (cem) Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso - UPF/MT, às
delegatárias do serviço público de transporte intermunicipal de passageiros ou autorizatárias
do serviço privado de fretamento, nos seguintes casos:
a) operação de serviço intermunicipal de transporte de passageiros em horário, itinerário ou
seção não autorizados pela AGER/MT;
b) utilização de veículo em desacordo com as regras de vistoria e inspeção veicular,
estabelecidas em lei e no regulamento do serviço;
c) utilização de veículos não cadastrados em sua titularidade na AGER/MT;
d) uso da autorização de fretamento para transporte privado de passageiros para prática de
transporte público intermunicipal de passageiros, ou ainda, se desacompanhada do
documento fiscal competente;
e) uso de veículo com vida útil superior à estabelecida no regulamento do serviço, em
contrato ou normas complementares;
II - no valor de 200 (duzentos) Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso UPF/MT, às transportadoras, qualquer pessoa física ou jurídica, no caso de operação de
serviço de transporte coletivo rodoviário intermunicipal de passageiros não concedido ou
permitido pelo Poder Concedente ou pela AGER/MT, sem prejuízo dos demais
procedimentos previstos nesta lei complementar e no regulamento do serviço e da apuração
da responsabilidade civil ou criminal;
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III - no valor de 200 (duzentos) Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso UPF/MT às transportadoras, qualquer pessoa física ou jurídica, no caso de serviço de
fretamento não autorizado pelo Poder Concedente ou pela AGER/MT, sem prejuízo dos
demais procedimentos previstos nesta lei complementar e no regulamento do serviço e da
apuração da responsabilidade civil ou criminal.
§ 1º A restituição do veículo apreendido ocorrerá, independentemente do pagamento da
respectiva multa, e mediante contra-recibo emitido pelo proprietário do veículo ou
procurador legalmente habilitado e pagamento das taxas e despesas com remoção e
guarda do veículo, depois de transcorridos 10 (dez) dias úteis, a contar do auto de
apreensão.
§ 2º A partir da segunda apreensão, a delegatária ou demais infratores serão considerados
reincidentes, sofrendo o acréscimo de 25% (vinte e cinco por cento) sobre a base de cálculo
da primeira apreensão, acrescendo-se este percentual para cada nova apreensão no
período de 01 (um) ano, sem prejuízo da aplicação de penalidade específica cabível.
Art. 58 A penalidade de interdição, total ou parcial, de garagem, instalação ou equipamento
será aplicada, sem prejuízo da multa cabível, quando houver ameaça à segurança dos
passageiros e usuários do Sistema de Transporte Coletivo Rodoviário Intermunicipal de
Passageiros, e pelo tempo em que perdurarem os motivos que deram ensejo à medida.
§ 1º Efetuada a interdição, o agente da fiscalização, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas e
sob pena de responsabilidade, comunicará a ocorrência à autoridade competente da
AGER/MT, encaminhando-lhe cópia do auto correspondente e da documentação que o
instruir, se houver.
§ 2º Comprovada a cessação das causas determinantes da medida de interdição, a
autoridade competente da AGER/MT, em despacho fundamentado, determinará a imediata
revogação.
Art. 59 A penalidade de recomendação de caducidade aplicar-se-á, sem prejuízo das
demais disposições legais, nos seguintes casos:
I - manifesta deficiência dos serviços;
II - reiterada desobediência aos preceitos legais ou regulamentares;
III - inadimplemento das obrigações assumidas no contrato de concessão ou permissão,
assinado com o Poder Concedente;
IV - fato grave a juízo da AGER/MT;
V - locaute;
VI - dissolução legal da pessoa jurídica titular da concessão;
VII - falência do titular da concessão.
§ 1º Existirá manifesta deficiência dos serviços quando:
a) por mais de um período consecutivo de análise, não inferior a 12 (doze) meses, a
delegatária for avaliada e classificada abaixo dos índices mínimos de qualidade e
desempenho, estabelecidos no regulamento do serviço;
b) no período de 12 (doze) meses, for aplicada à delegatária, por 03 (três) vezes, a pena de
advertência pelo mesmo motivo ou 06 (seis) vezes por motivos diversos.
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§ 2º Entende-se por reiterada desobediência aos preceitos legais e regulamentares, a
reincidência da delegatária em faltas pelas quais já sofreu penalidades anteriores e que,
notificada a saná-las, nelas persistir por mais de 30 (trinta) dias;
§ 3º Serão considerados fatos graves, a critério da AGER/MT, os seguintes:
a) elevado número de acidentes de trânsito, por culpa da delegatária;
b) apresentação de informações, dados ou documentos falsos, em proveito próprio ou
prejuízo de terceiros;
c) superveniência de incapacidade técnico-operacional ou econômico-financeira,
devidamente comprovada;
d) redução da frota, abaixo do mínimo necessário, sem a devida correção, no prazo de 90
(noventa) dias, contados da data da intimação para fazê-lo;
e) não-comunicação à AGER/MT da ocorrência de acidente com veículo da delegatária, que
implique ferimento ou morte de usuário;
f) ocorrência de subconcessão, sem prévia autorização pela AGER/MT, e sem realização de
concorrência;

g) condenação, transitada em julgado, de qualquer dos seus diretores, sócios, sóciosgerentes, ou, quando firma individual do seu proprietário, pela prática de qualquer ato de
improbidade administrativa ou crime, cuja pena vede, ainda que de modo temporário, o
acesso à função ou cargos públicos, de crimes de prevaricação, falência culposa ou
fraudulenta, suborno, concussão ou peculato, contra a economia popular e a fé pública;
h) condenação, transitada em julgado, por sonegação de tributos, incluindo-se as
contribuições sociais;
i) transferência do controle societário da delegatária sem prévia anuência da AGER/MT.
§ 4º A pena de que trata este artigo será aplicada pelo colegiado da AGER/MT, após a
instauração do processo para apuração dos fatos, e findará com a recomendação por
escrito deste órgão ao Poder Concedente, para que tome as medidas cabíveis nos termos
desta lei complementar e do regulamento do serviço.
§ 5º A não renovação cadastral por mais de um período consecutivo implicará em falta
contratual, infração e poderá acarretar a declaração de caducidade da concessão ou a
revogação da permissão, ou ainda a revogação da autorização de fretamento, conforme o
caso.
Art. 60 Cometidas, simultaneamente, duas ou mais infrações de naturezas diversas, aplicarse-á a penalidade correspondente a cada uma delas.
Art. 61 A autuação não desobriga o infrator de corrigir a falta que lhe deu origem.
Art. 62 Aplicada a penalidade pela autoridade competente, dever-se-á encaminhar
notificação à delegatária no prazo máximo de 30 (trinta) dias.
Art. 63 Das imposições de penalidades previstas nesta lei complementar caberá recurso
administrativo à AGER/MT, consoante regulamentação específica a ser editada pela
Agência Reguladora, mediante Resolução.
Art. 64 Aplica-se ao Fretamento o disposto nesta lei complementar para o SCRTIP/MT,
naquilo que for pertinente.

http://app1.sefaz.mt.gov.br/sistema/legislacao/LeiComplEstadual.nsf/9733a1d3f5bb1ab... 15/2/2012

Page 24 of 28

CAPÍTULO XIV
DOS TERMINAIS RODOVIÁRIOS
Art. 65 O serviço público de Terminais Rodoviários constitui serviço de apoio, assistência e
proteção aos usuários do transporte coletivo rodoviário intermunicipal, interestadual e
internacional de passageiros, sendo de competência do Estado de Mato Grosso,
diretamente ou mediante concessão a particulares, sempre através de licitação, a
implantação, exploração e administração, nos termos desta lei complementar, do
regulamento do serviço e pelas disposições dos respectivos contratos.
Parágrafo único. Compete à AGER/MT a fiscalização dos Terminais Rodoviários quando os
serviços forem prestados nos termos do caput deste artigo.
Art. 66 O Estado de Mato Grosso, na qualidade de Poder Concedente poderá,
alternativamente à prestação direta ou a concessão do serviço público a que se refere o Art.
65 desta lei complementar, delegar a entes da Administração Pública Municipal a
competência para a implantação, exploração e administração dos Terminais Rodoviários,
podendo o ato de delegação autorizar o ente delegatário a conceder o serviço a
particulares, sempre através de licitação.
Parágrafo único. Compete à AGER/MT a fiscalização do cumprimento da delegação dos
serviços ao Município delegatário, a garantia da qualidade dos mesmos, mediante
fiscalização própria, sob pena de revogação da delegação.
Art. 67 Os serviços públicos de Terminais Rodoviários poderão ser prestados por
particulares, por meio de concessão, precedida ou não da execução de obra pública, que
abrangerá a sua implantação ou exploração, sempre através de licitação na modalidade de
concorrência pública, observado o seguinte:
I - o prazo da concessão de que trata este artigo será pelo tempo necessário ao retorno do
investimento realizado pela concessionária na concessão da exploração do terminal ou na
concessão para a implantação e exploração do terminal, precedida esta de execução de
obra pública, limitado o prazo de vigência a 25 (vinte e cinco) anos;
II - nos casos de concessão para a implantação e exploração do Terminal, precedida de
execução de obra pública, ao final do prazo da concessão, a obra reverterá ao patrimônio
público;
III - em cada município somente poderá existir um único Terminal Rodoviário cuja
localização será proposta pela administração pública municipal e aprovada pelo Poder
Concedente;
IV - no julgamento da licitação, aplicar-se-ão, no que couber, os critérios dispostos no Art.
18 desta lei complementar;
V - os passageiros que embarcarem nos Terminais Rodoviários terão os seguintes direitos e
deveres, além dos dispostos na legislação de defesa do consumidor:
a) receber serviço adequado, com atributos de regularidade, continuidade, pontualidade,
eficiência, atualidade, generalidade, cortesia na prestação e modicidade das tarifas;
b) boas condições de conforto e higiene das dependências do Terminal Rodoviário;
c) qualificação profissional do pessoal que prestar serviços no terminal;
d) levar ao conhecimento do Poder Público e da concessionária as irregularidades de que
tenham conhecimento, referentes ao serviço prestado;
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e) comunicar às autoridades competentes os atos ilícitos praticados pela concessionária na
prestação do serviço.
VI - aplicar-se-á ao Poder Concedente, no que couber, os encargos dispostos no Capítulo IV
desta lei complementar;
VII - a concessionária obrigar-se-á, nos termos do contrato de concessão, a implantar ou
explorar o terminal rodoviário, sendo seu encargo mínimo obrigatório:
a) manter um local coberto e com assentos disponíveis para abrigo dos passageiros;
b) manter sanitários, masculino e feminino, em boas condições de limpeza;
c) manter plataformas de embarque em número suficiente para o movimento dos veículos;
d) disponibilizar pontos de venda de água e alimentação;
e) prestar informações aos Poderes Públicos sempre que solicitada;
f) garantir um local para a instalação de posto de fiscalização do transporte;
g) disponibilizar pontos de venda de bilhetes para todas as delegatárias que servirem o
Município;
h) manter local próprio para a divulgação gratuita de campanhas publicitárias de entes
públicos, bem como de avisos e tabelas referentes ao transporte, de fixação obrigatória;
i) manter controle de entrada e saída dos veículos das delegatárias que efetuarem parada
no terminal, enviando a relação dos veículos, dia e horários, mensalmente, ao órgão
fiscalizador, na forma a ser estabelecida em regulamento;
j) pagar pontualmente a Taxa de Regulação e Fiscalização dos Serviços de Terminais
Rodoviários disciplinada por esta lei complementar;
k) manter estacionamento gratuito, vinculado ao Terminal Rodoviário, aos usuários dos
serviços oferecidos pelo terminal.
Art. 68 A Taxa de Regulação e Fiscalização dos Serviços de Terminais Rodoviários - TTR
será integralmente recolhida à AGER/MT quando a concessão do terminal for feita
diretamente pelo Estado de Mato Grosso.
§ 1º Quando a exploração do terminal for concedida ao particular pelo Município, nos termos
do Art. 66 desta lei complementar, a TTR deverá ser recolhida pela concessionária que
explorar o serviço, de forma separada, através de repartição aos entes competentes para
regular e fiscalizar os serviços, nas seguintes proporções:
I - 30% (trinta por cento) para a AGER/MT;
II - 70% (setenta por cento) para o Município que concedeu o serviço.
§ 2º A fórmula para o cálculo da TTR será definida em lei específica.
Art. 69 A Tarifa de Embarque consiste no valor devido à administração do terminal pelos
usuários que adquiram passagem e embarquem no referido terminal, cuja metodologia para
aferição será descrita no regulamento desta lei complementar.
CAPÍTULO XV
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS
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Art. 70 É assegurada a qualquer pessoa o acesso a informações, obtenção de certidões e
cópias de atos, contratos, decisões, despachos ou pareceres relativos à licitação ou às
próprias concessões ou permissões de que trata esta lei complementar, bem como o direito
de vista, devendo a solicitação correspondente ser feita por escrito.
Art. 71 O Poder Concedente ou a AGER/MT, sempre que tomarem conhecimento de fato,
fundado em provas ou indícios, que tipifiquem ilícitos previstos nas leis que disciplinam a
repressão ao abuso do poder econômico e a defesa da concorrência, encaminharão
representações à Secretaria de direito econômico e ao Ministério Público, instruídas com as
informações e documentos que julgarem necessários.
Art. 72 As concessões de serviço público de Terminais Rodoviários destinados a atender o
tráfego intermunicipal, outorgadas pelo Estado de Mato Grosso, através de licitação, bem
como as prorrogações de prazo de vigência de tais concessões, anteriores à publicação
desta lei complementar, permanecerão válidas pelo prazo e nos termos fixados nos
instrumentos de delegação, cumpridos os critérios legais estabelecidos pela lei vigente à
época do fato.
Art. 73 As concessões de serviço público de Terminais Rodoviários destinados a atender o
tráfego intermunicipal, outorgadas pelos Municípios através de licitação, serão homologadas
pelo Estado de Mato Grosso, através da Secretaria competente e permanecerão válidas
pelo tempo fixado em contrato ou no ato de delegação, com as adaptações necessárias
previstas nesta lei complementar e em normas regulamentares.
§ 1º As adaptações necessárias serão realizadas previamente ao ato da homologação das
concessões.
§ 2º As concessões de que trata o caput deste artigo só poderão ser prorrogadas se
homologadas previamente pelo Estado de Mato Grosso.
Art. 74 VETADO.
Art. 75 As concessões referentes ao serviço de transporte intermunicipal de passageiros,
devidamente licitados anteriormente à entrada em vigor desta lei complementar, deverão
obedecer aos prazos fixados em seus respectivos instrumentos de delegação e editais de
licitação.
Art. 76 O Estado de Mato Grosso disciplinará, através de lei específica, o serviço público de
transporte intermunicipal de passageiros denominado de transporte alternativo, classificando
e integrando esse serviço ao Sistema de Transporte Coletivo Rodoviário Intermunicipal de
Passageiros do Estado de Mato Grosso de que trata esta lei.
§ 1º A lei especifica estabelecerá os parâmetros de operação e funcionamento, dispondo as
regras indispensáveis para que não haja concorrência danosa entre o serviço principal e os
demais serviços que constituirão o Sistema de Transporte Coletivo Rodoviário
Intermunicipal de Passageiros do Estado de Mato Grosso.
§ 2º Os editais e contratos do serviço principal a ser licitado deverão conter dispositivos que
determinem o respeito ao serviço de transporte alternativo, inclusive das atuais linhas em
operação, decorrentes de contratos de concessão outorgados anteriormente à vigência
desta lei, até que sejam regularizadas as delegações do transporte alternativo.
§ 3º Fica caracterizado como transporte coletivo intermunicipal de passageiros de
característica alternativa, aquele realizado com microônibus ou veículo de médio porte, com
capacidade para até 20 (vinte) passageiros, podendo ser efetuado o embarque e
desembarque no domicilio do usuário.
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Art. 77 Enquanto lei específica não disciplinar plenamente o transporte alternativo, e até que
todas as localidades estejam plenamente atendidas pelo novo modelo do sistema de
transporte, o Estado de Mato Grosso, mediante necessária análise técnica da AGER/MT
poderá outorgar a exploração de linhas, para exploração na modalidade alternativa, dentro
de um determinado mercado, sem direito à prorrogação. (Artigo vetado pelo Governador do Estado e
mantido pela Assembléia Legislativa do Estado de Mato Grosso - DOE 09/11/11)

§ 1º A entrada em vigor da lei que disciplinará o serviço público de transporte intermunicipal
de passageiros denominado transporte alternativo implicará na extinção da delegação de
que trata este artigo.
§ 2º A revogação da linha alternativa de que trata o caput será ato discricionário do Estado,
após exame de oportunidade e conveniência. Por curial, não implicará em direito de
ressarcimento ao delegatário que a estiver explorando.
Redação original:
Art. 77 VETADO.
§ 1º VETADO.
§ 2º VETADO.

Art. 78 VETADO.
Art. 79 Esta lei complementar entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio Paiaguás, em Cuiabá, 08 de agosto de 2011, 190º da Independência e 123º da
República.

* LEI COMPLEMENTAR Nº 432, DE 08 DE AGOSTO DE 2011.
Autor: Poder Executivo
. Publicada no DOE de 09/11/2011, p. 106.

Parte vetada pelo Governador do Estado e mantida pela
Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso do Projeto de
Lei Complementar que se transformou na Lei Complementar nº 432,
de 08 de agosto de 2011, que dispõe sobre o Sistema de Transporte
Coletivo Rodoviário Intermunicipal de Passageiros do Estado de Mato
Grosso - STCRIP/MT e sobre os terminais rodoviários, serviço de
interesse público de fretamento e dá outras providências, referente ao
Parágrafo único do Art. 19 e aos §§ 1º e 2º do Art. 77.
O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, no
desempenho da atribuição conferida pelo Art. 42, § 8º, da Constituição Estadual, promulga
os seguintes dispositivos da Lei Complementar nº 432, de 08 de agosto de 2011, que
"dispõe sobre o Sistema de Transporte Coletivo Rodoviário Intermunicipal de Passageiros
do Estado de Mato Grosso - STCRIP/MT e sobre os terminais rodoviários, serviço de
interesse público de fretamento e dá outras providências":
"Art. 19 (...)
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(...)
Parágrafo único Os serviços serão explorados por, no mínimo, 02 (duas) empresas por
região (mercado), e cada empresa operará, no máximo, em 02 (duas) regiões (mercado)."
"Art. 77 Enquanto lei específica não disciplinar plenamente o transporte alternativo, e até
que todas as localidades estejam plenamente atendidas pelo novo modelo do sistema de
transporte, o Estado de Mato Grosso, mediante necessária análise técnica da AGER/MT
poderá outorgar a exploração de linhas, para exploração na modalidade alternativa, dentro
de um determinado mercado, sem direito à prorrogação.
§ 1º A entrada em vigor da lei que disciplinará o serviço público de transporte intermunicipal
de passageiros denominado transporte alternativo implicará na extinção da delegação de
que trata este artigo.
§ 2º A revogação da linha alternativa de que trata o caput será ato discricionário do Estado,
após exame de oportunidade e conveniência. Por curial, não implicará em direito de
ressarcimento ao delegatário que a estiver explorando."
Assembleia Legislativa do Estado, em Cuiabá, 08 de novembro de 2011.
Original assinado:Dep. Riva- Presidente
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DECRETO

DECRETO Nº 1.020, DE 06 DE MARÇO DE 2012.

Aprova o Regulamento do Sistema de Transporte Coletivo Rodoviário
Intermunicipal de Passageiros do Estado de Mato Grosso ? RSTCRIP/MT, e
serviço de interesse público de Fretamento, disciplinado pela Lei
Complementar nº 432, de 08 de agosto de 2011.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO , no uso das atribuições que lhe confere
o art. 66, inciso III, da Constituição Estadual,

DECRETA:

Art. 1º Fica aprovado o Regulamento do Sistema de Transporte Coletivo Rodoviário
Intermunicipal de Passageiros do Estado de Mato Grosso ? RSTCRIP/MT, e do serviço de
interesse público de Fretamento, disciplinado pela Lei Complementar nº 432, de 08 de agosto
de 2011, em anexo a este decreto.

Art. 2º A matéria disciplinada no Regulamento do Sistema de Transporte Coletivo Rodoviário
Intermunicipal de Passageiros do Estado de Mato Grosso ? RSTCRIP/MT não exclui o poder de
regular e normatizar da AGER/MT, por meio de resoluções normativas, permanecendo sua
competência legal.

Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4º Fica revogado o Decreto nº 65, de 22 de fevereiro de 2007, e demais disposições em
contrário.

Palácio Paiaguás, em Cuiabá, 06 de março de 2012, 191º da Independência e 124º da
República.

REGULAMENTO DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO RODOVIÁRIO INTERMUNICIPAL

DE PASSAGEIROS DO ESTADO DE MATO GROSSO ? RSTCRIP/MT, TERMINAIS

RODOVIÁRIOS E SERVIÇO DE INTERESSE PÚBLICO DE FRETAMENTO.

CAPÍTULO I

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º O Sistema de Transporte Coletivo Rodoviário Intermunicipal de Passageiros do Estado
de Mato Grosso ? STCRIP/MT, regerseá por este Regulamento e demais normas legais
pertinentes, em especial, pela Lei Complementar nº 432, de 08 de agosto de 2011.

Art. 2º Não estão sujeitos às disposições deste Regulamento, os serviços de transporte
coletivo intermunicipal realizado sem objetivo comercial por entidades públicas ou particulares.

Art. 3º Serão consideradas, para efeito deste Regulamento, as definições constantes na Lei
Complementar nº 432, de 08 de agosto de 2011 e as seguintes:
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I  Sistema de Transporte Coletivo Rodoviário Intermunicipal de Passageiros do Estado
de Mato Grosso ? STCRIP/MT: o conjunto representado pelos serviços, delegatárias e
instalações pertinentes ao transporte intermunicipal de passageiros do Estado de Mato Grosso;

II ? AGER: Agência de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Estado de Mato
Grosso. III  Bagageiro: compartimento destinado exclusivamente ao transporte de volumes ou
bagagens, com acesso pela parte externa do veículo;

VI  Bagagem: conjunto de objetos de uso pessoal do passageiro, devidamente acondicionado,
transportado no bagageiro ou porta embrulhos do veículo;

V  Bilhete de passagem: documento que comprova o contrato de transporte entre a
delegatária e o usuário do serviço;

VI  Categoria básica : compreende as ligações essenciais, organizadas por área de
delegação, necessárias para garantir o acesso, compatível com a demanda, às distintas
localidades do Estado, prestada por meio de veículos, de portes distintos, podendo ser de
característica rodoviária ou urbana, com valores de tarifa específicos, fixados pelo Poder
Público;

VII  Categoria diferenciada : compreende as ligações em que há demanda para serviços
especiais, com requisitos de conforto diferenciados da categoria básica, prestados por meio de
veículos rodoviários com características especiais, com valores de tarifa maiores que os dos
serviços básicos, fixados pelo Poder Público. Essas ligações terão um menor número de
seções, sendo estas preferencialmente em municípios polos.

VIII  Categoria suplementar : compreende as ligações que, embora não se configurem como
obrigação do Estado, sejam supridas por serviços intermunicipais no âmbito da esfera
municipal, podendo ser de característica urbana ou rural, com valores de tarifa fixados pelo
Poder Público Estadual, mediante convênio ou outro instrumento jurídico firmado entre o
Governo do Estado e os municípios interessados;

IX  Categoria Alternativa: compreende os serviços de transporte de passageiros, com
capacidade máxima de até 20 (vinte) passageiros, podendo ser efetuado o embarque e
desembarque no domicilio do usuário, cuja operação obedecerá aos critérios estabelecidos no
art. 13, § 4 da Lei Complementar 149 de 30 de dezembro de 2003, até a edição da Lei de que
trata o art. 76 da Lei Complementar 432 de 08 de agosto de 2011.

X  DPVAT : Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de
Vias Terrestres;

XI  IBGE  Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística;

XII  Fretamento : transporte privado coletivo, de interesse público, utilizando veículos de
diversos tipos, operado por empresas mediante autorização do Poder Público;

XIII  Frota: número de veículos efetivos e de reserva, utilizados pela delegatária no serviço de
transporte coletivo intermunicipal de passageiros;

XIV  Esquema operacional de serviço: resumo dos fatores característicos da operação de
transporte de cada ligação, inclusive sua infraestrutura de apoio e as vias utilizadas em seu
percurso;

XV  Horário: momento de partida, trânsito ou chegada devidamente autorizado;

XVI  Itinerário: percurso utilizado na execução do serviço, podendo ser definido por códigos
de rodovias, nomes de localidades ou pontos geográficos conhecidos;

XVII  Lotação: número máximo permitido de passageiros por veículo;

XVIII  Ligação : unidade básica de prestação de serviço de transporte coletivo de passageiros
entre duas localidades, composta por itinerário, frota e quadro de horários próprios;
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XIX  Ligação Estrutural : serviço radial que promove as ligações estruturais entre a Capital e
os Pólos Regionais, tem por função preferencial o transporte de passageiros nos principais
eixos rodoviários estruturantes do Estado e recebe o fluxo de ligações regionais e locais;

XX  Ligação Regional : serviço coletor que promove as ligações entre os Polos Regionais,
tem por função o transporte de passageiros entre os municípios polos do mercado ao qual está
inserida e recebe o fluxo de ligações locais, eventualmente pode ligar pólos de mercados
distintos, além de captar/distribuir passageiros das ligações principais;

XXI  Ligação Local : serviço alimentador que promove as ligações entre municípios, que não
sejam pólos, e entre estes aos polos, tem por função a captação/distribuição de passageiros
nos municípios, pode ligar cidades de um mesma aera ou de áreas distintas;

XXII  Ponto de ponto embarque e desembarque : qualquer ponto do MIT onde são
permitidas as operações de embarque e desembarque de passageiros, previamente autorizado
pela AGER/MT;

XXIII  Percurso: distância percorrida entre o ponto inicial e o ponto terminal de uma ligação
por um itinerário previamente estabelecido;

XXIV  Ponto de apoio: local destinado à prestação de serviço de manutenção,
abastecimento, socorro e troca de tripulação, instalado ao longo do itinerário;

XXV  Ponto de parada: local autorizado, diverso do terminal rodoviário, para descanso e
alimentação de passageiros e tripulantes, ao longo do itinerário, sendo permitido o embarque/
desembarque e a venda de passagens, previamente autorizado pela AGER/MT;

XXVI  Ponto de seção: localidade diversa dos pontos terminais da ligação, onde poderá ser
efetuada a venda de passagens, embarque/ desembarque de passageiros, e se caracteriza
como a referência do fracionamento de passagens, previamente autorizado pela AGER/MT;

XXVII  Reforço de horário: saída de um segundo veículo posto pela operadora à disposição
dos usuários concomitantemente ao horário oficial, quando da lotação do primeiro veículo no
momento de sua saída, admitindose uma defasagem de 30 minutos ou de metade do intervalo
entre viagens subseqüentes (o menor dos dois) entre a partida do primeiro veículo e a partida
do veículo de reforço;

XXVIII  Tripulação: equipe de trabalho no interior do veículo, composta de motorista e
auxiliares, quando for o caso;

XXIX  Viagem: deslocamento de um veículo ao longo do itinerário, entre dois pontos terminais
em um único sentido;

XXX  Viagemexpressa: viagem realizada de forma direta, sem seccionamento ou paradas
intermediárias;

XXXI  Terminais Rodoviários : pontos iniciais ou finais de ligações intermunicipais,
interestaduais e internacionais, aberto ao público em geral e dotado de serviços e facilidades
necessárias ao embarque e desembarque de passageiros;

XXXII  Portaembrulhos: compartimento dentro do ônibus, destinado ao transporte de
pequenos volumes;

XXXIII  Seguro de responsabilidade civil: contrato que prevê a cobertura para garantir a
reparação de danos causados aos passageiros, em virtude de acidentes e suas consequências,
quando da realização da viagem em veículos que operam os serviços do STCRIP/MT e de
fretamento, obrigatoriamente discriminados nas respectivas apólices;

XXXIV  Subsistema Principal: é conjunto composto pelos serviços das Categorias Básica e
Diferenciada;

XXXIV  Subsistema Secundário: é conjunto composto pelos serviços das Categorias
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Alternativa e Suplementar.

CAPÍTULO II

DO SERVIÇO ADEQUADO

Art. 4º Toda concessão ou permissão pressupõe a prestação de serviço adequado ao pleno
atendimento dos usuários, conforme estabelecido na Lei Complementar nº 432, de 08 de agosto
de 2011, neste Regulamento, nas normas pertinentes e no respectivo contrato.

§ 1º Serviço de Transporte Coletivo Rodoviário Intermunicipal de Passageiros adequado é o que
atende aos seguintes requisitos:

I  cumprimento das condições de regularidade, continuidade, pontualidade, eficiência,
atualidade, generalidade e cortesia na prestação, e modicidade das tarifas;

II  condições de segurança, conforto e higiene dos veículos;

III  garantia de integridade das bagagens e encomendas;

IV  qualificação profissional do pessoal da delegatária;

V  baixo índice de acidentes em relação às viagens realizadas;

VI  baixo índice de denúncias apuradas;

VII  respeito ao meio ambiente;

VIII  responsabilidade social.

§ 2º A atualidade compreende a modernidade das técnicas, dos equipamentos e a sua
conservação, bem como melhoria e expansão do serviço.

Art. 5º As normas técnicas e operacionais a serem fixadas pela AGER/MT para o Serviço de
Transporte Coletivo Rodoviário Intermunicipal de Passageiros, sob regime de concessão ou
permissão, devem objetivar maior segurança e conforto dos usuários, menor preço, menor
número de troca de veículos para a viagem entre origem e destino, menor tempo de viagem e
maior número possível de horários à disposição do usuário.

CAPÍTULO III

DOS DIREITOS E DEVERES DOS USUÁRIOS

Art. 6º Em todos os serviços de transporte sob o regime de concessão ou permissão de que
trata este Regulamento e a Lei Complementar nº 432, de 08 de agosto de 2011 são direitos e
obrigações do usuário, além do disposto na Lei Federal n.º 8.078, de 11 de setembro de 1990 e
demais normativas atinentes:

I  receber serviço adequado;

II  receber da AGER/MT e das delegatárias, informações acerca das características dos
serviços, tais como horários, tempo de duração da viagem, pontos e tempos de parada,
localidades atendidas, tipo de veículo, preço da passagem e outras relacionadas com o serviço,
bem como informações para a defesa de interesses individuais e coletivos;

III  obter e utilizar o serviço com liberdade de escolha, quando for o caso, observadas as
normas da AGER/MT;

IV  levar ao conhecimento do Poder Público e da delegatária as irregularidades de que tenham
conhecimento, referentes ao serviço prestado;
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V  comunicar às autoridades competentes os atos ilícitos praticados pela delegatária na
prestação do serviço;

VI  zelar pelas boas condições dos veículos, pontos de parada e terminais rodoviários por
meio dos quais lhe são prestados os serviços;

VII  ter garantida a sua poltrona no ônibus, nas condições constantes do bilhete de passagem;

VIII  ser atendido com urbanidade pelos prepostos da delegatária e pelos agentes do órgão de
fiscalização;

Disponível em: http://www.jusbrasil.com.br/diarios/35013732/doemt06032012pg2
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Diário Oficial

Art. 56. As dúvidas que surgirem na aplicação deste Regimento
serão resolvidas pelo Plenário.
Art. 57. As propostas de alteração deste Regimento deverão ser
subscritas, no mínimo, pela metade dos Conselheiros, salvo quando de
iniciativa da Presidência.
Art. 58. As Comissões de Ética do Poder Executivo do Estado de
Mato Grosso, assim como as Unidades de Promoção da Ética e Moralidade,
são vinculadas administrativamente às suas Unidades Governamentais e
tecnicamente ao Conselho de Ética Pública.
Art. 59. Este Regimento entrará em vigor após sua aprovação e
publicação revogando-se as disposições em contrário, especialmente o
artigo 5º, do Decreto nº 1.956, de 11 de outubro de 2013.

Página 7

Nº 26703

3 - Núcleo de Gestão Estratégica para Resultados - NGER
IV - NÍVEL DE ASSESSORAMENTO SUPERIOR
1 - Gabinete de Direção
2 - Unidade de Assessoria
V - NÍVEL DE ADMINISTRAÇÃO SISTÊMICA
1 - Coordenadoria de Apoio Administrativo
1.1 - Gerência de Aquisições e Apoio Logístico
1.2 - Gerência de Patrimônio e Almoxarifado
1.3 - Gerência de Gestão de Pessoas
1.4 - Gerência de Protocolo
2 - Coordenadoria de Finanças
2.1 - Gerência Financeira
3 - Coordenadoria Contábil

<END:809693:7>

4 - Coordenadoria de Tecnologia da Informação

<BEGIN:809694:7>

DECRETO Nº

410,

DE 22 DE

JANEIRO

DE 2016.
Dispõe
sobre
a
estrutura
organizacional
da
Agência
Estadual
de
Regulação
dos
Serviços
P ú b l i c o s
Delegados
AGER,
a
redistribuição
de cargos em
comissão
e
funções
de
confiança.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO,
no uso das atribuições que lhe confere o art. 66, incisos III e V, da
Constituição Estadual,
D E C R E T A:
Art. 1º A Agência Estadual de Regulação dos Serviços
Públicos Delegados - AGER tem por finalidade regular, normatizar, controlar
e fiscalizar nos limites da lei, os serviços públicos e suas respectivas
tarifas, prestados diretamente pelo estado de mato Grosso ou prestados
indiretamente por meio de delegação à iniciativa privada, referentes a
saneamento, rodovias, portos e hidrovias, transporte coletivo intermunicipal
de passageiros e seus terminais rodoviários, distribuição de gás canalizado,
energia elétrica e telecomunicações, bem como regular, controlar e fiscalizar
serviços públicos de competência própria da União e dos municípios que
lhe sejam delegados mediante legislação específica ou convênio.
Art. 2º Fica aprovada a estrutura organizacional da
Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados - AGER,
de acordo com o que dispõe a Lei Complementar nº 429, de 21 de julho
de 2011, Lei Complementar nº 266, de 29 de dezembro de 2006, Lei
Complementar nº 506, de 11 de setembro de 2013, Lei Complementar nº
566, de 20 de maio de 2015.
Art. 3º A estrutura organizacional básica da Agência
Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados - AGER
compreende as seguintes unidades administrativas:

Econômicos
e Hidrovias
Rodoviário

VI - NÍVEL DE EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA
1 - Coordenadoria Reguladora de Ouvidoria
2 - Coordenadoria Reguladora de Estudos
3 - Coordenadoria Reguladora de Saneamento
4 - Coordenadoria Reguladora de Rodovias, Portos
5 - Coordenadoria Reguladora de Energia
6 - Coordenadoria Reguladora de Transporte

Art. 4º Os cargos em comissão e funções de confiança
integrantes da lotação da Agência Estadual de Regulação dos Serviços
Públicos Delegados - AGER são os constituídos dos Anexos I e II, deste
Decreto, com a distribuição, denominação e quantificação ali previstas e
estabelecidas nas Leis que deram origem aos referidos cargos e funções,
ora remanejados e/ou transformados sem aumento de despesas, nos
termos da Lei Complementar nº 266, de 29 de dezembro de 2006.
Art. 5º Os cargos em comissão e funções de confiança
são criados, exclusivamente, por lei, facultado ao Chefe do Poder Executivo,
mediante decreto governamental, o remanejamento, a transformação e
a alteração da nomenclatura, vedado aumento das despesas, conforme
disposto no art. 4º da Lei Complementar nº 266, de 29 de dezembro de
2006.
Art. 6º Incumbe ao Presidente da Agência Estadual de
Regulação dos Serviços Públicos Delegados, editar o Regimento Interno no
prazo de 150 (cento e cinquenta) dias, em conformidade com o Decreto nº
268, de 28 de setembro de 2015, que regulamenta os procedimentos para
elaboração e atualização, estabelecendo a competência e o funcionamento
de suas unidades administrativas, bem como as atribuições dos servidores
lotados.
Art. 7º O ato de nomeação dos cargos em comissão
deverá fazer referência expressa à unidade administrativa onde será lotado
o ocupante do cargo.
publicação.
2015.
2016.

Art. 8º Este Decreto entra em vigor na data de sua
Art. 9º Revoga-se o Decreto nº 158, de 1º de julho de
Palácio Paiaguás, em Cuiabá-MT, 22 de

janeiro

de

I - NÍVEL DE DECISÃO COLEGIADA
1 - Diretoria Executiva Colegiada
II- NÍVEL DE DIREÇÃO SUPERIOR
1 - Gabinete da Presidência Reguladora da
Agência Estadual de Regulação dos Serviços
Públicos Delegados
1.1 - Diretoria Reguladora de Ouvidoria
1.2 - Diretoria Reguladora de Transportes e Rodovias
1.3 - Diretoria Reguladora de Energia e Saneamento
1.4 - Diretoria de Administração Sistêmica
III - NÍVEL DE APOIO ESTRATÉGICO E
ESPECIALIZADO
1 - Advocacia Geral Reguladora
2 - Unidade Setorial de Controle Interno - UNISECI
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(original assinado)
JOELSON OBREGÃO MATOSO
Secretário de Estado de Gestão em Exercício
(original assinado)
CARLOS CARLÃO PEREIRA DO NASCIMENTO
Presidente Regulador da Agência Estadual de Regulação dos Serviços
Públicos Delegados

Sexta-Feira, 22 de Janeiro de 2016
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ANEXO I

UNIDADE

SIMBOLOGIA REMUNERATÓRIA

QUANTIDADE
CARGO

NÍVEL DE DIREÇÃO SUPERIOR
1. Gabinete da Presidência Reguladora da Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados
- Presidente Regulador
DGA-2
1
1.1 Diretoria Reguladora de Ouvidoria
- Diretor Regulador
DGA-3
1
1.2 Diretoria Reguladora de Transportes e Rodovias
- Diretor Regulador
DGA-3
1
1.3 Diretoria Reguladora de Energia e Saneamento
- Diretor Regulador
DGA-3
1
1.4 Diretoria de Administração Sistêmica
- Diretor
DGA-3
1
NÍVEL DE APOIO ESTRATÉGICO E ESPECIALIZADO
1. Advocacia Geral Reguladora
- Advogado Geral Regulador
DGA-3
1
2. Unidade Setorial de Controle Interno - UNISECI
- Gestor de UNISECI
DGA-6
---3. Núcleo de Gestão Estratégica para Resultados - NGER
- Chefe de Unidade II
DGA-4
1
NÍVEL DE ASSESSORAMENTO SUPERIOR
1. Gabinete de Direção
- Chefe de Gabinete
DGA-5
1
2. Unidade de Assessoria
- Assessor Técnico I
DGA-4
3
- Assessor Técnico II
DGA-5
1
- Assessor Técnico III
DGA-6
1
NÍVEL DE ADMINISTRAÇÃO SISTÊMICA
1. Coordenadoria de Apoio Administrativo
- Coordenador
DGA-6
1
1.1 Gerência de Aquisições e Apoio Logístico
- Gerente
DGA-8
1
1.2 Gerência de Patrimônio e Almoxarifado
- Gerente
DGA-8
1
1.3 Gerência e Gestão de Pessoas
- Gerente
DGA-8
1
1.4 Gerência de Protocolo
- Gerente
DGA-8
1
2. Coordenadoria de Finanças
- Coordenador
DGA-6
1
2.1 Gerência Financeira
- Gerente
DGA-8
1
3. Coordenadoria Contábil
- Coordenador
DGA-6
1
4. Coordenadoria de Tecnologia da Informação
- Coordenador
DGA-6
1
NÍVEL DE EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA
1. Coordenadoria Reguladora de Ouvidoria
- Coordenador
DGA-6
1
2. Coordenadoria Reguladora de Estudos Econômicos
- Coordenador
DGA-6
1
3. Coordenadoria Reguladora de Saneamento
- Coordenador
DGA-6
1
4. Coordenadoria Reguladora de Rodovias, Portos e Hidrovias
- Coordenador
DGA-6
1
5. Coordenadoria Reguladora de Energia
- Coordenador
DGA-6
1
6. Coordenadoria Reguladora de Transporte Rodoviário
- Coordenador
DGA-6
1
SUBTOTAL
28
TOTAL
29
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ANEXO II
QUANTITATIVO DE CARGOS EM COMISSÃO E FUNÇÕES DE CONFIANÇA AGRUPADOS POR SIMBOLOGIA REMUNERATÓRIA
SIMBOLOGIA REMUNERATÓRIA
DGA 1
DGA 2
DGA 3
DGA 4
DGA 5
DGA 6
DGA 7
DGA 8
DGA 9
DGA 10
SUBTOTAL
TOTAL

CARGO
0
1
5
4
2
11
0
5
0
0
28
29

FUNÇÃO

1

1

<END:809694:9>

<BEGIN:809695:9>

DECRETO Nº

411,

DE 22 DE

JANEIRO

DE 2016.

Dispõe sobre a criação da Unidade
Escolar que adiante menciona.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE MATOGROSSO, no uso
das atribuições que lhe confere o artigo 66, incisos III e V, da Constituição
Estadual, e considerando o que consta do Processo nº 643933/2015, da
Secretaria de Estado de Educação - SEDUC;
DECRETA:
Art. 1º Fica criada a unidade escolar denominada Escola
Estadual Modelo “Santo Antônio”, localizada no município de Jaciara-MT,
para o ano letivo 2016.

ATO DO GOVERNADOR
DIVERSOS
<BEGIN:809666:9>

ATO N. 8.576/2016
O GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO E O DIRETORPRESIDENTE DA MATO GROSSO PREVIDÊNCIA, no uso de suas
atribuições legais e fundamentado nos incisos I, II, III e IV do artigo 6º
da Emenda Constitucional nº 41, de 19.12.2003, c/c artigo 40, §5º, da
Constituição Federal e Art. 140, Parágrafo único da Constituição Estadual,
mais as disposições da Lei Complementar n. 50, de 01 de outubro de 1998
e suas alterações, bem como o teor do Processo nº 29704/2016, da Mato
Grosso Previdência, resolvem Aposentar, Voluntariamente, por Tempo
de Contribuição, o (a) Sr (a). SONIA REGINA LOURENCO SANTOS,
portador (a) do RG nº 04969561/SSP/MT e do CPF nº 906.057.211-49,
servidor (a) NOMEADO EFETIVO (a), no cargo de PROFESSOR EDUC.
BASICA C-9,
30 horas semanais de trabalho, contando com 26 Anos,
11 Meses e 3 Dias de tempo de magistério, lotado (a) na SECRETARIA DE
ESTADO DE EDUCACAO, no município de CUIABA/MT.
Palácio Paiaguás, em Cuiabá - MT, 22 de Janeiro de 2016.

Art. 2º A unidade escolar de que trata o artigo 1º oferecerá a
Educação Básica, devendo protocolizar, no prazo máximo de 120 (cento e
vinte) dias, o processo de autorização da Escola, nos termos da Resolução
Normativa nº 002/2013, do Conselho Estadual de Educação de Mato
Grosso.
<END:809666:9>

Art. 3º Compete a Secretaria de Estado de Educação, tomar
as providências necessárias ao funcionamento da Escola referida no Art.
1º deste Decreto.
Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio Paiaguás, em Cuiabá, 22 de
da Independência e 128º da República.

janeiro

de 2016, 195º

<BEGIN:809667:9>

ATO N. 8.577/2016
O GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO E O DIRETORPRESIDENTE DA MATO GROSSO PREVIDÊNCIA, no uso de suas
atribuições legais e fundamentado nos incisos I, II, III e IV do artigo 6º
da Emenda Constitucional nº 41, de 19.12.2003, c/c artigo 40, §5º, da
Constituição Federal e Art. 140, Parágrafo único da Constituição Estadual,
mais as disposições da Lei Complementar n. 50, de 01 de outubro de 1998
e suas alterações, bem como o teor do Processo nº 29789/2016, da Mato
Grosso Previdência, resolvem Aposentar, Voluntariamente, por Tempo
de Contribuição, o (a) Sr (a). BEATRIZ MARIA HEINZMANN, portador
(a) do RG nº 1024125138/SSP/RS e do CPF nº 557.347.900-87, servidor
(a) NOMEADO EFETIVO (a), no cargo de PROFESSOR EDUC. BASICA
C-09,
30 horas semanais de trabalho, contando com 27 Anos, 11 Meses
e 1 Dia de tempo de magistério, lotado (a) na SECRETARIA DE ESTADO
DE EDUCACAO, no município de CUIABA/MT.
Palácio Paiaguás, em Cuiabá - MT, 22 de Janeiro de 2016.

<END:809695:9>
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