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Arthur Sotão, do Setap.
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Transporte coletivo

Sem acordo judicial, tarifa de ônibus é mantida a R$ 2,10 em
Macapá
Audiência de conciliação aconteceu entre empresários e prefeitura. Juíza decidiu que aumento
será definido depois de perícia em planilhas.

A Prefeitura de Macapá e o Sindicato das
Empresas de Transporte de Passageiros do
Amapá (Setap) não entraram em acordo sobre
o reajuste do preço da passagem de ônibus
praticado na capital. Representantes dos
órgãos participaram de audiência de
conciliação nesta quarta-feira (17), na 5ª Vara
Cível de Macapá. Com a falta de consenso
entre as partes, permanece em R$ 2,10 a tarifa
no transporte coletivo, até a perícia nas
planilhas apresentadas pelos empresários e
prefeitura.

A audiência na Justiça é resultado de uma ação ingressada em 14 de agosto pelos
donos das empresas de ônibus de Macapá. No documento, eles pediram o aumento da
tarifa de R$ 2,10 para R$ 2,75. A proposta de elevar o preço representa um aumento de
30%.

De acordo com o Setap, a elevação da passagem é sustentada pelo reajuste de 9% nos
salários dos rodoviários e aumento de insumos mecânicos, de combustível e de
quilometragem percorrida pelos ônibus em Macapá. “Esses itens fazem parte da planilha
e com base nisso pedimos o nosso aumento anual", resumiu o diretor de bilhetagem do
Setap, Artur Sotão.

A Companhia de Trânsito e Transporte de Macapá (CTMac) contestou a proposta do
sindicato alegando que a planilha apresentada pela entidade apresenta incoerências, a
exemplo da falta de apresentação do aumento mensal da venda de passagens e isenção
de 17% no pagamento dos Impostos Sobre Serviços (ISS), Sobre Circulação de
Mercadoria (ICMS) e Taxa de Gerenciamento.

“Entendemos que o preço de R$ 2,10 é justo porque existem incoerências na planilha do
Setap. Além disso, nossos estudos comprovam que o preço real é de R$ 1,90. Iremos
mostrar os argumentos quando contestarmos na Justiça”, comentou a diretora-presidente
da CTMac, Cristina Baddini. A companhia tem até o dia 30 de outubro para apresentar a
planilha do município.

Durante a audiência, o Setap ainda chegou a pedir uma decisão antecipada de aumento
parcial da tarifa de R$ 2,10 para R$ 2,50. A juíza Keila Utzig afirmou que a decisão vai
ser expedida somente após estudos técnicos sobre as planilhas.

A magistrada adiantou que vai solicitar à Confederação Nacional dos Transportes (CNT)
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Brasil indica 'Hoje eu quero voltar
sozinho' para tentar vaga no Oscar

Isabela Freitas, do best-seller 'Não
se apega, não', celebra autoajuda
juvenil

uma lista de peritos habilitados para realizar o estudo com base nas planilhas
apresentadas pelo Setap e prefeitura de Macapá.

A decisão de chamar um perito de fora do estado tem relação com uma investigação do
Ministério Público (MP) do Amapá, que afirma irregularidades em um esquema
envolvendo empresários e uma perita que teria fraudado em 2007 a planilha apresentada
pelo Setap à Justiça. À época, o documento serviu para embasar a decisão judicial que
aumentou a passagem de R$ 1,50 para R$ 1,91. O Setap nega as irregularidades e
sustenta que se houve ilegalidades que deveria ser punido era a Justiça, uma vez que a
perita pertence ao poder Judiciário e não à entidade patronal. (G1)
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