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ASSUNTO: RELATÓRIO DE AUDITORIA GOVERNAMENTAL - CONFORMIDADE – 

ORDINÁRIA 

 
 

RELATÓRIO DE AUDITORIA GOVERNAMENTAL. 

CONFORMIDADE. ORDINÁRIA. AVERIGUAÇÃO 

DOS ASPECTOS REFERENTES À REGULARIDADE 

DA SITUAÇÃO CONTRATUAL DAS CONCESSÕES 

DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÔNIBUS DE 

COMPETÊNCIA MUNICIPAL. ESSENCIALIDADE. 

ASPECTOS REGULATÓRIOS. DESONERAÇÃO 

TRIBUTÁRIA. PLANO DE MOBILIDADE URBANA 

(PMU). ACHADO DE AUDITORIA. COMUNICAÇÃO. 

EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO MINISTÉRIO PÚBLICO 

DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. EXPEDIÇÃO 

DE OFÍCIO AO JUÍZO DA 4ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE PETRÓPOLIS. ARQUIVAMENTO. 

 
 

Versam os autos sobre o relatório da auditoria governamental de 

conformidade realizada na Prefeitura Municipal de Petrópolis, entre os dias 

29/04/2019 e 11/10/2019, devidamente incluída no Plano Anual de Auditorias 

Governamentais do exercício de 20191, com o objetivo de averiguar os aspectos 

referentes à regularidade da situação contratual das concessões de serviços 

públicos de ônibus de competência municipal. 

 

Em linhas gerais, esta Corte de Contas realizou auditorias nos 91 

municípios fluminenses sob sua jurisdição, em atendimento à sugestão Plenária 

exarada no Voto proferido em 22/06/2017, no processo TCE-RJ n  117.292-8/13, 

cuja origem refere-se ao expediente encaminhado pelo Ministério Público do Estado 

do Rio de Janeiro, noticiando possíveis irregularidades no cálculo de tarifas em 

decorrência de desonerações tributárias realizadas no exercício de 2013. 

 

                                                           
1 Conferir Processo TCE-RJ n° 303.683-7/18. 
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Na fase de planejamento, o Corpo Instrutivo formulou 03 (três) questões 

de auditoria aplicadas aos municípios jurisdicionados: 

 

• a delegação da prestação de serviço público municipal de transporte 

coletivo de passageiros por meio de ônibus foi devidamente 

formalizada em contrato e precedida de licitação? 

• o Município possui Plano Municipal de Mobilidade Urbana (PMU) 

vigente? 

• foi realizada a revisão da tarifa de transporte público municipal por 

ônibus após a edição da Medida Provisória n° 617/2013? 

 

Após a avaliação dos dados coletados no Município de Petrópolis, foi 

identificado 01 (um) achado, a seguir elencado: 

 

• Achado 01: Não realização de procedimento licitatório para a 

delegação do serviço público municipal de transporte coletivo urbano 

por meio de ônibus; 

 

Diante da irregularidade detectada, a Coordenadoria de Auditoria em 

Regulação de Serviços Públicos – CRS, sugeriu o encaminhamento técnico abaixo 

reproduzido: 

 

6 PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO 

Ante o exposto e considerando que as determinações abaixo serão 

verificadas na fase de monitoramento; e que eventual não 

cumprimento ensejará a aplicação das sanções cabíveis, sugere-se 

ao Plenário desta Corte de Contas a adoção das seguintes propostas: 

1. COMUNICAÇÃO, com base no artigo 26 do Regimento Interno, 

ao atual Prefeito de Petrópolis:  

1.1 Para que cumpra as seguintes DETERMINAÇÕES: 

1.1.1 Promova procedimento licitatório para a outorga das linhas de 

ônibus atualmente concedidas à empresa Cascatinha Transportes 

Coletivos de Passageiros Ltda, a ser iniciado em prazo não superior a 

90 dias e ultimado em 360 dias, de acordo com o art. 175, caput, da 

Constituição Federal c/c Art.2°, inciso II da Lei Federal n° 8.987/95, 

sob pena de multa diária por descumprimento, com fulcro no art. 814 

da Lei Federal n° 13.105/15 c/c o art. 180 da Deliberação TCE-RJ n° 
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167/92 (Achado 1); 

1.1.2 Quando da publicação do edital de licitação na modalidade 

concorrência para a prestação dos serviços de transporte público por 

ônibus municipal, insira, no sistema informatizado e-TCERJ, os dados 

relativos ao referido edital, conforme art. 2º da Deliberação TCE-RJ nº 

280/17, observado o disposto no item VI do Voto condutor da decisão 

plenária de 06.05.2020 no Processo TCE-RJ n.º 241.010-7/2019 

(Achado 1) 

1.1.3 Quando da formalização do Contrato de Concessão, insira, no 

Sistema Integrado de Gestão Fiscal-SIGFIS, os dados relativos ao 

referido contrato, conforme art.6° da Deliberação TCE-RJ n°280/17 

(Achado 1); 

1.1.4 Abstenha-se de proceder a renovação futura da atual concessão 

do serviço público de transporte coletivo por ônibus às empresas 

Petro Ita Transportes Coletivos de Passageiros Ltda e Transporte São 

Luiz Ltda, salvo se a adjudicação da outorga das respectivas linhas 

de ônibus decorrer de regular procedimento licitatório, o qual deverá 

ser promovido pelo município com a necessária tempestividade a fim 

de evitar que eventual descontinuidade na prestação do aludido 

serviço cause transtorno à população (Achado 1). 

1.2 Para que tome CIÊNCIA de que este Tribunal verificará, na fase 

de monitoramento da fiscalização iniciada com a presente auditoria, o 

cumprimento dos dispositivos relativos à regulação estabelecidos nas 

Leis Federais 12.587/12 e 8.987/95, em especial os que contemplam 

as seguintes diretrizes (item 4.1 do Relatório de Auditoria): 

● Regulamentar o serviço concedido e fiscalizar 

permanentemente a sua prestação (Art. 29, inciso I, da Lei 

Federal n° 8.987/95);  

● Assegurar a simplicidade na compreensão, transparência da 

estrutura tarifária para o usuário e a publicidade do processo 

de revisão (Art. 8º, inciso V da Lei Federal n° 12.587/12); 

● Providenciar o estabelecimento e publicidade de parâmetros 

de qualidade e quantidade na prestação dos serviços de 

transporte público coletivo (Art. 8º, inciso IX da Lei Federal n° 

12.587/12); 

● Divulgar de forma sistemática e periódica, os impactos dos 

benefícios tarifários concedidos no valor das tarifas dos 

serviços de transporte público coletivo (Art. 8º, § 2º da Lei 

Federal n° 12.587/12); 

● Assegurar a participação da sociedade civil por meio do 

instrumento de avaliação da satisfação dos cidadãos e 

usuários (Art. 15, inciso IV da Lei Federal n° 12.587/12); 

● Exigir da concessionária a divulgação em seu sítio eletrônico, 

de forma clara e de fácil compreensão pelos usuários, de 

tabela com o valor das tarifas praticadas e a evolução das 

revisões ou reajustes realizados nos últimos cinco anos (Art. 

9º, § 5º, da Lei nº 8.987/95). 

2. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO ao Ministério Público do Estado do Rio de 

Janeiro para ciência quanto ao teor do presente relatório; 
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3. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO ao Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de 

Petrópolis para ciência quanto ao teor do presente relatório; 

4. ARQUIVAMENTO do presente processo. 

 

O Ministério Público Especial junto a este Tribunal, representado pelo 

Procurador Henrique Cunha de Lima, manifesta-se no mesmo sentido. 

 

É o Relatório. 

 

Conforme destacado em meu Relatório, a presente Auditoria cumpriu o 

escopo de verificar a regularidade da situação contratual das concessões de 

serviços públicos de transporte coletivo local, cuja competência encontra-se 

expressamente atribuída aos municípios, nos termos do inciso V do art. 30 da 

Constituição da República Federativa do Brasil (CRFB/88), verbis: 

 

Art. 30. Compete aos Municípios: 

(...) 

V – organizar e prestar, diretamente ou sob regime de concessão ou 

permissão, os serviços públicos de interesse local, incluído o de 

transporte coletivo, que tem caráter essencial; (grifei) 

 

O princípio da subsidiariedade informa a regra constitucional: ao ente 

local é atribuída a competência de prestar o transporte coletivo, em seus limites 

territoriais, classificado como serviço público2 de caráter essencial. 

 

A atribuição constitucional da respectiva competência de execução 

encontra amparo na importância que o transporte coletivo assume nas dinâmicas 

sociais do ente local. Políticas públicas de mobilidade urbana bem estruturadas, 

além de viabilizar o exercício ao direito fundamental de ir e vir atribuído no art. 5°, 

inciso XV, da CRFB/88 – possibilitando atividades diárias como o trabalho, o estudo, 

o lazer, as formas de convivência entre indivíduos e a interação destes com espaços 

-, maximiza a qualidade de vida da população local, permite o desenvolvimento e a 

                                                           
2 Para efeitos meramente introdutórios, serviços públicos podem ser conceituados, de acordo com Aragão, como 

“as atividades de prestação de utilidades econômicos a indivíduos determinados, colocados pela Constituição 

ou pela lei a cargo do Estado, com ou sem reserva de titularidade, e por ele desempenhadas diretamente ou por 

seus delegatários, gratuita ou remuneradamente, com vistas ao bem-estar da coletividade”. Conferir: 

ARAGÃO, Alexandre Santos de. Curso de direito administrativo. 2. ed. rev.. Rio de Janeiro: Forense, 2013. P. 

389/390. 



TCE-RJ 

PROCESSO N.º 238.617-6/18 

RUBRICA                FLS. 
 

GCSASM117/122 

expansão de atividades econômicas, bem como possibilita a diminuição de 

externalidades negativas que impactam o meio ambiente, quando comparado ao 

deslocamento individual. 

 

Tal reconhecimento pode ser verificado no tratamento conferido pelo 

legislador, que alçou o transporte a um dos componentes conformadores da função 

social da cidade3, nos termos previstos no art. 2° da Lei n° 10.257/01 (Estatuto da 

Cidade), fundamental à consecução de uma cidade sustentável. 

 

De forma a viabilizar um adequado planejamento das diversas 

modalidades implantadas nos limites territoriais do ente local, a Lei n° 12.587/12, 

que institui as diretrizes da Política Nacional de Mobilidade Urbana exige, como 

instrumento para a efetivação das políticas públicas, a elaboração e aprovação do 

Plano de Mobilidade Urbana (PMU) nos municípios com população superior a 20 mil 

habitantes4. 

 

Semelhante atenção pode ser extraída do tratamento ofertado pela 

Organização das Nações Unidas (ONU), que inseriu a mobilidade como uma das 

metas componentes dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), 

previstos na Agenda 2030. 

 

Realizada essa breve digressão, incumbe destacar, no que tange ao 

serviço público local de transporte coletivo de passageiros, que o gestor municipal 

poderá optar pelo oferecimento da utilidade através de sua estrutura administrativa – 

de forma direta, pela atuação de seus órgãos; ou indireta, com a prestação 

realizada através das entidades vinculadas à sua estrutura –, ou a partir da 

instituição de um regime de concessão ou permissão, sempre observando o 

mandamento constitucional de realização de licitação, na modalidade concorrência 

                                                           
3 Conforme lições de Diogo de Figueiredo Moreira Neto, de acordo com a Carta de Atenas, temos “quatro 

funções urbanas elementares”, a habitação, o trabalho, a recreação (lazer) e a circulação (mobilidade). Conferir: 

MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. Curso de direito administrativo: parte introdutória, parte geral e parte 

especial. 16. ed. rev. e atual. – Rio de Janeiro: Forense, 2014. P. 564. 
4 O PMU é exigido, ainda, para os municípios integrantes de regiões metropolitanas, regiões integradas de 

desenvolvimento econômico e aglomerações urbanas com população total superior a 1.000.000 (um milhão) de 

habitantes, e os municípios integrantes de áreas de interesse turístico, incluídas cidades litorâneas que têm sua 

dinâmica de mobilidade normalmente alterada nos finais de semana, feriados e períodos de férias, em função do 

aporte de turistas, conforme critérios a serem estabelecidos pelo Poder Executivo. 
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(art. 175 da CRFB/88), nos termos previstos na lei específica sobre o tema, qual 

seja, a Lei n° 8.987/95, de forma a prestigiar a impessoalidade e a competitividade 

no processo de seleção do parceiro privado. 

 

Delimitado esse cenário de essencialidade do serviço público municipal, 

esta Corte de Contas formatou a presente Auditoria objetivando identificar a forma 

de atuação dos municípios fluminenses, sob o enfoque regulatório, quanto às 

concessões modeladas para a prestação dos serviços públicos de transporte urbano 

por ônibus. 

 

Para tanto, foi realizado um recorte do levantamento de 

dados/informações em três eixos, transformados em questões de auditoria:  (i) a 

legalidade da concessão, traduzida pela existência de edital e contratos vigentes;  

(ii) a modicidade da tarifa e do equilíbrio econômico-financeiro dos contratos 

celebrados, através da verificação da realização de revisões tarifárias decorrentes 

da desoneração do PIS/COFINS; e  (iii) a observância aos princípios da eficiência e 

da legalidade, em especial, pela identificação da elaboração e aprovação dos 

Planos de Mobilidade Urbana (PMU). 

 

Ao compulsar os elementos acostados aos autos, verifiquei que o 

Município de Petrópolis apresentou as informações e os documentos solicitados 

pela equipe de auditoria, dentre os quais destaco a indicação relativa à não 

realização de procedimento licitatório para a delegação do serviço público municipal 

de transporte coletivo. 

 

O Município informou, conforme se depreende do questionário aplicado e 

devidamente respondido pelo Sr. Luciano Moreira da Silva, Diretor Técnico e 

Operacional5, que o serviço de transporte urbano de passageiros está sendo 

prestado pelas empresas: Expresso Brasileiro Ltda.; Turb – Transportes Urbanos 

S/A; Petro Ita Transportes Coletivos de Passageiros Ltda.; Cascatinha Transportes 

Coletivos de Passageiros Ltda. e Transportes São Luiz Ltda. 

 

 

                                                           
5 Conferir documento eletrônico de 29.10.2020: “Doc.  05 Questionário.pdf” 
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De acordo com os dados obtidos, as empresas Expresso Brasileiro Ltda. 

e Turb – Transportes Urbanos S/A foram vencedoras, respectivamente, dos lotes 01 

e 02 do Edital de Concorrência Pública nº. 13/20116.  

 

Assim sendo, em 04.05.2012, foram celebrados os Termos Contratuais 

nos 02/2012 e 03/2012, para prestação do serviço de transporte por ônibus pelo 

prazo de 20 anos, prorrogável por igual período. 

 

Em relação às empresas Petro Ita Transportes Coletivos Ltda., 

Cascatinha Transportes de Passageiros Ltda. e Transportes São Luiz Ltda., a 

Administração informou que foram firmados contratos a partir dos Editais de 

Licitação nos 04/1990, 10/1992 e 12/1992, respectivamente. 

 

Contudo, a fiscalização realizada por este Tribunal de Contas entre os 

dias 20.10.2003 e 24.10.2003, objeto do processo TCE-RJ nº 233.558-6/03, apurou 

que todas as empresas prestadoras do serviço de transporte coletivo por ônibus, à 

época, estavam com os respectivos contratos de concessão vencidos, conforme 

quadro abaixo reproduzido: 

 

Empresa Data de Assinatura Vigência 

Rio Ita 06.09.1990 06.09.1990 a 05.09.2000 

Petro Ita 01.09.2000 01.09.2000 a 29.12.2000 

Esperança 29.11.1991 29.11.1991 a 28.11.2001 

São Luiz 09.06.1992 03.01.1993 a 02.01.2003 

Petrópolis 09.06.1992 03.01.1993 a 02.01.2003 

Autobus 09.06.1992 03.01.1993 a 02.01.2003 

 

De acordo com o exposto no referido Relatório de Auditoria foram 

identificados os seguintes fatos: 

 

- a empresa Rio Ita Ltda. teve o Termo Contratual originário n.º 2.725/90 

aditado pelo Termo nº 27/2000, em 01/09/2000, no qual foi substituída pela empresa 

Viação Petro Ita Ltda., portanto, sem origem no Edital n.º 04/1990; 

                                                           
6 Conferir Documento eletrônico de 25.11.2020: “doc. 09 Edital de Concorrência 013-2011.pdf”. 
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- a empresa Cascatinha Transportes Coletivos de Passageiros Ltda. não 

constava da relação de empresas prestadoras do serviço de transporte por ônibus 

no município de Petrópolis à época da referida inspeção; 

 

- o contrato de concessão firmado com a empresa Transportes São Luiz 

Ltda. havia expirado em 02.01.2003; 

 

Ocorre que, em atendimento à decisão plenária proferida em sessão de 

19.04.2004, no sobredito processo TCE-RJ n.º 233.558-6/03, o Presidente da 

Companhia Petropolitana de Trânsito e Transportes informou que foi homologado 

acordo na 4ª Vara Cível de Petrópolis, no âmbito do Processo nº 2003.042.008302-

3, com o objetivo de possibilitar a prorrogação dos contratos firmados pela Prefeitura 

de Petrópolis com as empresas AUTOBUS S.A., Transportes São Luiz Ltda., Viação 

Petro Ita Ltda., Viação Petrópolis e Viação Esperança Ltda., por 10 anos. 

 

A Equipe Técnica apurou que o município celebrou, em 27.03.2006, com 

base na aludida decisão judicial, os Termos de Prorrogação Contratual nos 01, 02 e 

03/20067, com as empresas Petro Ita, São Luiz e Cascatinha, respectivamente, 

visando à outorga da concessão do serviço de transporte coletivo por ônibus pelo 

prazo de 10 anos, a contar da data do trânsito em julgado da decisão, ocorrida em 

28.08.05. 

 

Posteriormente, em 28.08.15, o município de Petrópolis renovou o prazo 

de vigência dos referidos Termos, conforme documentação acostada aos presentes 

autos8. 

 

Contudo, segundo a “transcrição da petição do acordo” firmado com o 

Município de Petrópolis, obtida pela equipe de auditoria9, não consta na referida 

sentença judicial qualquer menção à participação da empresa Cascatinha 

Transportes Coletivos de Passageiros Ltda. 

 

                                                           
7 Conferir Documentos eletrônicos de 25.11.2020: Doc.s 14, 16 e 18. 
8 Conferir Documentos eletrônicos de 25.11.2020: Doc.s 15, 17 e 19. 
9 Conferir Documento eletrônico de 25.11.2020: “Doc. 20 Termo 44.2005.pdf.” 
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Por todo o exposto, restou caracterizada a precariedade das concessões 

do serviço de transporte coletivo por ônibus outorgadas às empresas Petro Ita 

Transportes Coletivos de Passageiros Ltda., Transportes São Luiz Ltda. e 

Cascatinha Transportes Coletivos de Passageiros Ltda, embora as concessões 

outorgadas às duas primeiras empresas encontrem amparo na decisão judicial 

prolatada no processo nº 2003.042.008302-3, o que permitiu a prorrogação de sua 

vigência por 10 anos, a partir de 28.08.2015. 

 

O fato é que tais concessões de serviços públicos de transporte coletivo 

por ônibus no Município de Petrópolis ocorreram sem prévia licitação, o que vai de 

encontro ao estabelecido nos artigos 175 e 37, inciso XXI da Constituição Federal e 

o artigo 2º, inciso II c/c o artigo 14 da Lei Federal n.º 8.987/95. 

 

Vale ressaltar, de acordo com o art. 42 da Lei Federal nº 8.987/95, que as 

concessões de serviços públicos outorgadas anteriormente à entrada em vigor da lei 

consideram-se válidas pelo prazo fixado no contrato ou no ato de outorga e, vencido 

o prazo do instrumento, seria necessária a formalização de novo contrato para 

delegação dos serviços a terceiros, precedido de licitação. 

 

Já o art. 43 do mesmo diploma legal, assim estabelece: “Ficam extintas 

todas as concessões de serviços públicos outorgadas sem licitação na vigência da 

Constituição de 1988”. 

 

À vista desse cenário, no qual se verifica a necessidade de regularização 

da situação atual de prestação dos serviços públicos de transporte coletivo de 

passageiros, compreendo como adequada a sugestão de encaminhamento técnico 

ofertada pela CRS, qual seja, de expedição de comunicação ao atual Prefeito do 

Município de Petrópolis, para o cumprimento de determinações, dentre as quais 

destaco a imediata promoção de procedimento licitatório na modalidade 

concorrência, visando à adequação da Municipalidade ao arcabouço normativo 

vigente, bem como adote as seguintes medidas: 
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- quando da publicação do edital, insira, no sistema informatizado SIGFIS, 

dados relativos ao referido edital conforme art. 2º da Deliberação TCE-RJ 

nº 312/2020; 

 

- abstenha-se de proceder a renovação futura da atual concessão do 

serviço público de transporte coletivo por ônibus às empresas Petro Ita Transportes 

Coletivos de Passageiros Ltda. e Transporte São Luiz Ltda., salvo se a adjudicação 

da outorga das respectivas linhas de ônibus decorrer de regular procedimento 

licitatório, o qual deverá ser promovido pelo município com a necessária 

tempestividade, a fim de evitar que eventual descontinuidade na prestação do 

aludido serviço cause transtornos à população. 

 

De resto, faz-se necessário consignar que a irregularidade atinente à 

prestação do serviço de transporte urbano de passageiros à margem das normas 

constitucionais e infraconstitucionais disciplinadoras das concessões públicas – que 

a priori haveria de ensejar a notificação dos gestores que a perpetuaram –, é de 

conhecimento desta Corte de Contas desde os idos do ano 2003, oportunidade em 

que foi realizado procedimento de auditoria na Cia. Petropolitana de Transportes de 

Petrópolis, abrangendo o período de janeiro a agosto de 2003, do que se depreende 

o decurso do prazo prescricional da pretensão punitiva desta Corte de Contas, 

considerados os parâmetros consagrados na decisão paradigmática adotada nos 

autos do processo TCE-RJ nº 210.470-1/02, a saber: 

 

1) A pretensão punitiva desta Corte de Contas está sujeita à 

prescrição; 

2) A Lei Complementar Estadual nº 63/90 é omissa em relação ao 

prazo aplicável; 

3) A Lei Estadual nº 5.427/09 não se aplica à atividade de controle 

externo deste TCE/RJ, mas apenas à função administrativa; 

4) Diante da omissão legislativa, torna-se necessário o emprego da 

analogia com outras normas existentes em nosso ordenamento 

jurídico; 

5) A analogia deve ser feita com as normas de direito público, mais 

próximas das características que envolvem a atividade de controle 

externo; 

6) O art. 205 do Código Civil se aplica às lacunas existentes em 

matéria relacionada ao direito privado; 

7) O prazo quinquenal é uma constante em diplomas 
legislativos de direito administrativo e deverá ser aplicado ao 

exercício da pretensão punitiva por este Tribunal; 
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8) Especificamente nos processos de prestação e tomada de 

contas, a pretensão punitiva sujeita-se ao prazo assinalado pelo art. 

125, XII, da CERJ para julgamento das contas – qual seja: cinco anos 

desde o término do exercício seguinte àquele em que as contas forem 

apresentadas, desde que posteriormente à entrada em vigor da EC nº 

57/2014; 

9) Nas demais hipóteses, o termo a quo do prazo prescricional 
será a data em que o Tribunal tomar conhecimento dos fatos 
envolvidos; 

10) As causas interruptivas e suspensivas deverão observar, de 

forma analógica, a disciplina prevista no art. 74 da Lei Estadual nº 

5.427/09, mais próxima à hipótese em exame; 

11) No curso do processo, a prescrição intercorrente encontra-se 

sujeita ao art. 125, § 5º, da Constituição Estadual, que trata da 

paralisação do processo, por mais de 5 (cinco) anos, por inércia desta 

Corte. (grifei) 
 

Sob esse ângulo, portanto, vejo-me na contingência de adotar, nesse 

caso concreto, apenas medidas prospectivas e relacionadas à necessidade de 

realização de licitação pública para a outorga dos serviços de transporte urbano de 

passageiros à margem das normas constitucionais e infraconstitucionais 

disciplinadoras das concessões públicas. 

 

No que tange ao segundo questionamento formulado, o Corpo Instrutivo 

apurou que o Município de Petrópolis possui Plano de Mobilidade Urbana – PMU, 

vigente para o período de 2019 a 2029, disponível em 

https://web2.petropolis.rj.gov.br/cptrans/index.php/plano-de-mobilidade, atendendo, 

assim, ao disposto no art. 24, § 1° da Lei Federal n° 12.587/12. 

 

O último questionamento versou sobre a adequação da tarifa de 

transporte público municipal, após a edição da Medida Provisória n° 617/2013, que 

concedeu desoneração do PIS/COFINS no exercício de 2013. 

 

O Município comprovou a revisão das tarifas em razão da desoneração 

tributária, demonstrando no cálculo apresentado que não constam do valor da tarifa 

as contribuições para o PIS/Pasep e COFINS incidentes sobre a receita decorrente 

da prestação dos serviços de transporte, nos termos do Decreto Municipal n.º 102, 

de 20.06.201310, em cumprimento ao estabelecido no art. 1º da Lei Federal nº 

12.860/2013. 

                                                           
10 Conferir Documento eletrônico de 25.11.2020: “Doc. 21 Decreto 102 – 20.06.2013.pdf”. 
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Ainda no que se refere ao questionário aplicado, o Corpo Instrutivo 

identificou que é realizada avaliação periódica quanto à qualidade dos serviços 

prestados, outrossim, o município informou que o poder concedente tem acesso às 

estatísticas operacionais das empresas que prestam o serviço público de transporte 

coletivo. 

 

Da mesma forma, apurou-se que a estrutura da tarifa e o impacto dos 

benefícios tarifários concedidos no valor das mesmas são divulgados para o 

usuário11. 

 

Por todo o exposto, alinho-me com a proposta instrutiva no sentido de 

expedir comunicação ao atual Prefeito do Município de Petrópolis, para que tenha 

ciência de que o efetivo cumprimento dos dispositivos relativos à regulação, 

conforme estabelecido nas Leis Federais n° 12.587/12 e n° 8.987/95, será verificado 

por esta Corte de Contas em sede de auditoria de monitoramento. 

 

Assim fundamentado, manifesto-me de acordo com a proposta do Corpo 

Instrutivo e com o parecer do douto Ministério Público Especial e, 

 

VOTO: 

 

I- Pela COMUNICAÇÃO ao atual Prefeito do Município de Petrópolis, 

na forma estabelecida no § 1º do artigo 26 do Regimento Interno desta Corte de 

Contas, a fim de que tenha ciência da presente decisão e das ações a seguir 

elencadas, decorrentes dos trabalhos de auditoria tratados neste processo: 

 

I.1. cumpra as DETERMINAÇÕES a seguir elencadas, alertando-o de 

que em caso de não atendimento, sem causa justificada, estará sujeito às sanções 

previstas no inciso IV do artigo 63 da Lei Complementar nº 63/90, bem como de que 

todas as ações serão monitoradas por esta Corte de Contas, em etapa específica a 

ser realizada futuramente: 

 

                                                           
11 Conferir Documento eletrônico de 25.11.2020: “Doc. 05 Questionário.pdf”, fls. 16 e 35. 
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I.1.1. Promova procedimento licitatório para a outorga das linhas de 

ônibus atualmente concedidas à empresa Cascatinha Transportes Coletivos de 

Passageiros Ltda., a ser iniciado em prazo não superior a 90 dias e ultimado em 360 

dias, a contar da ciência da presente decisão, de acordo com o art. 175, caput, da 

Constituição Federal c/c Art.2°, inciso II da Lei Federal n° 8.987/95, sob pena de 

multa diária por descumprimento, com fulcro no art. 814 da Lei Federal n° 13.105/15 

c/c o art. 180 da Deliberação TCE-RJ n° 167/92 (Achado 1); 

 

I.1.2. Quando da publicação do edital, insira, no sistema informatizado 

e-TCERJ, os dados relativos ao referido edital, conforme art. 2º da Deliberação 

TCE-RJ nº 312/2020 (Achado 1); 

 

I.1.3. abstenha-se de proceder a renovação futura da atual concessão 

do .serviço público de transporte coletivo por ônibus às empresas Petro Ita 

Transportes Coletivos de Passageiros Ltda. e Transporte São Luiz Ltda., salvo se a 

adjudicação da outorga das respectivas linhas de ônibus decorrer de regular 

procedimento licitatório, o qual deverá ser promovido pelo município com a 

necessária tempestividade a fim de evitar que eventual descontinuidade na 

prestação do aludido serviço cause transtornos à população; 

 

I.2- tenha CIÊNCIA de que este Tribunal verificará, na fase de 

monitoramento da fiscalização iniciada com a presente Auditoria, o cumprimento 

dos dispositivos relativos à regulação estabelecidos nas Leis Federais n° 12.587/12 

e n° 8.987/95, em especial, os que contemplam as seguintes diretrizes (item 4.1 do 

Relatório de Auditoria): 

 

I.2.1. Regulamentar o serviço concedido e fiscalizar permanentemente 

a sua prestação (art. 29, inciso I, da Lei Federal n° 8.987/95);  

 

I.2.2. Assegurar a simplicidade na compreensão, transparência da 

estrutura tarifária para o usuário e a publicidade do processo de revisão (art. 8º, 

inciso V da Lei Federal n° 12.587/12); 
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I.2.3. Providenciar o estabelecimento e publicidade de parâmetros de 

qualidade e quantidade na prestação dos serviços de transporte público coletivo (art. 

8º, inciso IX da Lei Federal n° 12.587/12); 

 

I.2.4. Divulgar de forma sistemática e periódica, os impactos dos 

benefícios tarifários concedidos no valor das tarifas dos serviços de transporte 

público coletivo (art. 8º, § 2º da Lei Federal n° 12.587/12); 

 

I.2.5. Assegurar a participação da sociedade civil por meio do 

instrumento de avaliação da satisfação dos cidadãos e usuários (art. 15, inciso IV da 

Lei Federal n° 12.587/12); 

 

I.2.6. Exigir da concessionária a divulgação em seu sítio eletrônico, de 

forma clara e de fácil compreensão pelos usuários, de tabela com o valor das tarifas 

praticadas e a evolução das revisões ou reajustes realizados nos últimos cinco anos 

(art. 9º, § 5º, da Lei nº 8.987/95). 

 

II- Pela EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO ao Ministério Público do Estado do 

Rio de Janeiro, para CIÊNCIA quanto ao teor do presente Relatório de Auditoria; 

 

III- Pela EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO ao Juízo da 4ª Vara Cível da 

Comarca de Petrópolis, para CIÊNCIA quanto ao teor do presente Relatório de 

Auditoria; 

 

IV- Pelo ARQUIVAMENTO do presente processo. 

 
 

GCS-2, 
 
 
 

ANDREA SIQUEIRA MARTINS 

CONSELHEIRA SUBSTITUTA
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