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1. Cenário atual: o caos da mobilidade urbana no Brasil

� A frota brasileira de automóveis e motocicletas cresceu vertiginosamente nas últimas décadas, fruto de
uma política federal equivocada que incentivou a aquisição e o uso desses veículos, o que provocou o
crescimento incontrolável dos congestionamentos nas cidades brasileiras.

� Na falta de medidas de priorização do transporte coletivo no espaço viário, os ônibus urbanos,
responsáveis por 87% das viagens em transporte público, perderam produtividade e qualidade do serviço,
com aumento dos custos e dos tempos de deslocamento, o que levou mais pessoas a abandonarem o
transporte coletivo e optarem pelos meios individuais, criando um círculo vicioso que parece não ter fim.

� Estima-se que atualmente os congestionamentos causados pelos automóveis encarecem em cerca de 25%
o valor das tarifas do transporte coletivo pela queda de velocidade dos ônibus.

� As manifestações sociais de junho de 2013 estamparam essa realidade com o grito das ruas por um
transporte de melhor qualidade com preços mais baixos.

� De 2013 aos dias de hoje, os poucos investimentos públicos na infraestrutura não foram suficientes para
melhorar a situação que, ao contrário, se agravou com a crise econômica e com o transporte ilegal,
responsáveis por uma queda significativa na quantidade de passageiros, provocando o desequilíbrio
econômico e financeiro das redes de transportes na maioria das cidades.



1. Cenário atual: o caos da mobilidade urbana no Brasil

� Por todo o Brasil, vê-se empresas de ônibus fechando as portas e muitas em dificuldades financeiras, o que
retrata a crise desse setor, que presta um serviço público essencial para grande parte da população.

� O modelo atual adotado na grande maioria das cidades brasileiras, onde a receita tarifária tem de cobrir a
totalidade dos custos e ainda as gratuidades e outros benefícios, está definitivamente esgotado.

� Essa prática impõe severas limitações a qualquer melhoria dos serviços e torna impossível atender aos
anseios da sociedade por um transporte de qualidade com preços acessíveis.

� É preciso fazer justiça aos usuários do transporte público coletivo, na sua maioria pertencentes às classes
menos favorecidas, que hoje pagam os ônus dos erros cometidos pelas políticas públicas de mobilidade
urbana do nosso país.

� O caminho certo na direção de uma mobilidade urbana sustentável é seguir a tendência mundial, na qual
os usuários do transporte individual motorizado, pelas externalidades negativas que geram, são
convocados a contribuir para a melhoria do transporte coletivo nas áreas urbanas.



2. CIDE Municipal: o que é?

� É uma contribuição a ser cobrada dos usuários do transporte individual
motorizado (automóveis e motocicletas), incidente sobre a gasolina, o etanol
e o gás natural veicular.

� O objetivo exclusivo é cobrir parte dos custos operacionais do transporte
público coletivo urbano e de caráter urbano, ofertados à população nas
cidades e regiões metropolitanas, possibilitando a melhoria da qualidade e a
redução das tarifas cobradas dos usuários.



3. CIDE Municipal: conteúdo da proposta

� Principais definições da proposta:

1. Autoriza municípios e o Distrito Federal a instituir contribuição por Lei Complementar;

2. Contribuição destinada ao custeio do transporte público coletivo municipal e intermunicipal,
interestadual e internacional de caráter urbano;

3. Contribuição com origem na incidência, em uma única vez, em alíquota única, sobre a venda a
varejo da gasolina, do etanol combustível e do gás natural veicular;

4. Somente poderão instituir a cobrança os municípios nos quais o serviço de transporte público seja
previamente instituído e organizado por lei do ente competente e prestado em favor do usuário
daquela municipalidade.



3. CIDE Municipal: conteúdo da proposta

�A Lei Complementar deverá conter:
1. Instituição de fundo específico para onde será destinada a integralidade da arrecadação;

2. Obrigação das distribuidoras informarem às autoridades municipais dados sobre a venda de combustíveis para
os postos daquela localidade;

3. Instituição de base de cálculo presumida de acordo com informações prestadas pelas distribuidoras, ressalvada
a possibilidade de contestação;

4. A forma e as condições para os convênios com o Estado e a União para transferência de valores relativos aos
transportes públicos coletivos de caráter urbano operados pelos diferentes entes;

5. Senado poderá estabelecer alíquotas máximas, uniformes em todo o território nacional;

6. A Emenda Constitucional produz efeitos a partir do exercício seguinte à sua aprovação.



4. CIDE Municipal: tramitação no Congresso Nacional

�Principais etapas da tramitação:
1. Substitutivo à PEC nº 159-A/2007 aprovado em Comissão Especial da Câmara dos
Deputados em 07/03/2017;

2. Parecer publicado no Diário da Câmara dos Deputados de 17/03/2017 (página
190, letra B);

3. Aguarda pauta no plenário da Câmara dos Deputados para a 1ª votação.



5. CIDE Municipal: base jurídica

Base jurídica da proposta:
o A proposta está baseada em profundo parecer jurídico, cujos tópicos principais

são:
1. Adequação da Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE) ao caso do transporte
público coletivo urbano e de caráter urbano (serviço público essencial);

2. Definição da origem e destinação dos recursos;

3. Recursos destinados a uma específica atuação estatal ou de relevante interesse público;

4. CIDE’s não são privativas da União;

5. Incentivo ao transporte coletivo frente ao individual configura uma intervenção estatal no domínio
econômico setorial;

6. Não se configura bitributação (CIDE não está incluída nos casos de bitributação e proposta será parte
da Constituição Federal).



6. CIDE Municipal: justificativa e benefícios

Justificativas:
1. Prática mundial: transporte individual subsidiando o transporte coletivo;

2. Transporte coletivo de qualidade conduz a uma mobilidade urbana sustentável e leva a um melhor
desempenho da economia;

3. Transporte individual gera externalidades negativas;

4. Ocupação das vias estruturais: automóvel ocupa 70% e transporta apenas 20% dos passageiros;

5. Congestionamentos causados pelos automóveis reduz a produtividade e a qualidade do transporte público
coletivo;

6. Reflexos dos congestionamentos na economia em geral e nos custos do transporte público;

7. Transporte é direito social.



6. CIDE Municipal: justificativa e benefícios

Benefícios:
1. Redução das tarifas cobradas dos usuários;

2. Melhoria da qualidade dos serviços ofertados;

3. Círculo virtuoso da mobilidade urbana;

4. Justiça social aos usuários do transporte público;

5. Redução da poluição com ganhos para a saúde e meio ambiente;

6. Sair do modelo atual que se encontra esgotado: tarifa paga 100% dos custos
mais gratuidades;

7. Alívio dos orçamentos municipais;

8. Proposta anti-inflacionária.



7. CIDE Municipal: impactos

Estudo da Fundação Getúlio Vargas (FGV)

Aumento de R$ 0,10 no 
preço do litro da 

gasolina
(3,39%)

Redução de 12% na 
tarifa dos ônibus

Deflação de 
0,10%

“Aumento da gasolina para reduzir as tarifas de 
transporte público”

Impactos sobre a inflação:



7. CIDE Municipal: impactos

Estudo da Fundação Getúlio Vargas (FGV)
Impactos nas finanças familiares:

Tabela: impacto do reajuste na tarifa dos ônibus nas finanças familiares (em % da renda)

A política de desonerar o transporte público coletivo urbano por meio de um
imposto sobre a gasolina aumenta o bem-estar das famílias de baixa renda.

Faixa de renda familiar (Salários mínimos) Aumento da gasolina em R$ 0,10 e redução da 
tarifa em 12%

(1 – 2,5) + 0,6%

(2,5 – 5) + 0,5%

(5 – 8) + 0,3%

(8 – 12) + 0,2%

(12 – 18) 0,0%

(18 – 25) -0,1%

(25 – 33) -0,1%



7. CIDE Municipal: impactos

Nota Técnica NTU

6%

R$ 11,9 bilhões

29,1%

Aumento no preço 
dos combustíveis

Arrecadação total anual

Potencial
subvenção dos
custos do 
transporte público

Principais Resultados: CIDE Municipal

+0,37%

-0,77%

-0,40%

Aumento do preço dos 
combustíveis

Subvenção dos
Custos do Transporte 
Público

Redução do IPCA 
deflação

Impacto no IPCA: CIDE Municipal


