Título

Criação de um Fundo Especial de Mobilidade Urbana

Resumo

A prefeitura deve instituir um Fundo Especial de Mobilidade Urbana para levantar e organizar
recursos para infraestrutura para mobilidade ativa e coletiva e reduzir a tarifa de ônibus. Para a
criação do fundo deve haver participação da sociedade sobre as fontes de recursos a serem
definidas
A tarifa é uma barreira para a democratização e universalização do sistema de transporte,
sendo um entrave para a população de baixa renda e estimula a substituição do transporte
coletivo pelo individual. A Pesquisa da Rede Nossa São Paulo mostra que para sete a cada
dez entrevistados, a tarifa é o principal impeditivo para o uso do transporte público. Além disso,
os reajustes anuais realizados pela administrações municipais fazem com que o sistema perca
passageiros, afetando a sustentabilidade e viabilidade econômico-financeira do sistema. A falta
de transparência e diversidade das fontes de recursos utilizadas na compensação tarifária gera
discussões recorrentes sobre o impacto dos subsídios no orçamento municipal. Portanto, a
organização das fontes de receitas extratarifárias, conforme prevê a Lei Federal 12.587/12, é
necessária.
Além disso, a organização de um Fundo de Transportes seria fundamental para organizar
receitas para a constraução de infraestrutura para a mobilidade, como corredores de ônibus,
ciclovias e requalificação e ampliação de calçadas, revertendo a tendência atual de atraso das
obras e paralisia do avanço da Mobilidade na cidade.
Exemplos de fontes de receitas possíveis, baseados em exemplos nacionais e internacionais
poderiam ser: a ampliação da exploração publicitária; o uso de recursos da taxação do
transporte por aplicativo, já recolhidos pelo município; a cobrança de estacionamento; os
rendimentos da aplicação financeira da comercialização antecipada de créditos de bilhetagem
eletrônica; taxa de congestionamento; dentre outras

Texto

Atividades/iniciativas propostas para a Meta:
• Elaboração de diagnóstico, estudo e levantamento de fontes de receitas possíveis
considerando a situação atual da prefeitura
• Realização de debate sobre a proposta da prefeitura
• Enviar à Câmara Municipal o Projeto de Lei do Fundo Municipal de Mobilidade Sustentável
• Implantação do Fundo Municipal de Mobilidade Sustentável

