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C.P.I. DOS PEDÁGIOS
Comissão Parlamentar de Inquérito constituída com a finalidade de apurar desde o estabelecimento de critérios de 

concessão, cumprimento de contratos e irregularidades nas cobranças de pedágio no Estado de São Paulo, tomados por
concessão por empresas particulares

1. APRESENTAÇÃO
Senhor Presidente e Senhores Deputados membros da Comissão Parlamentar de Inquérito constituída com a finalida

de de.apurar o estabelecimento de critérios de concessão, o cumprimento de contratos e a existência de irregularidades 
nas cobranças de pedágio no Estado de São Paulo, tomados por concessão por empresas particulares:

Depois de praticamente seis meses de atividades, de quarenta e cinco depoimentos e de centenas de quilos de documen
tos analisados, os relatores parciais, nobres deputados Claury Alves da Silva, José Rezende, José Zico Prado e Roberto Morais 
elaboraram seus Relatórios Parciais, cada um deles envolvendo a análise detida das atividades de três concessionárias.

O presente Relatório Final parte desses quatro Relatórios Parciais, resume os principais aspectos deles constantes e 
objetiva, a partir do exaustivo e elogiável trabalho dos nobres relatores, levar às conclusões e recomendações da CPI dos 
Pedágios, ora submetidas aos Senhores Deputados.

2. INTRODUÇÃO E OBJETIVOS
A instalação de uma Comissão Parlamentar de Inquérito destinada a analisar e investigar a ocorrência de irregularidades 

envolvidas no Programa de Concessões Rodoviárias do Estado de São Paulo possui justificativas óbvias. As estradas paulistas 
foram privatizadas a partir de 1998, sem que tivessem restado claras à opinião pública os critérios adotados na elaboração do 
Programa. Por outro lado, as concessões são regidas por contratos que estabelecem às empresas concessionárias de rodo
vias obrigações de implementação de melhorias nas estradas e a prestação de serviços de determinados níveis mínimos aos 
usuários e, por outro lado, estabelecem também regras para a cobrança de pedágio e para a obtenção de receitas adicionais. 
Ocorre que os valores das tarifas de pedágio, o número de praças de pedágio e o cumprimento dos programas de investi
mento têm sido objeto de inúmeras manifestações na imprensa. Muitas coisas erradas têm sido noticiadas, sem que tenha 
havido, em contrapartida, a adoção de medidas sérias e firmes por parte do Governo do Estado de São Paulo.

Os valores arrecadados pela criação de novos postos de pedágio têm onerado os usuários das rodovias, especialmen
te os do transporte de cargas rodoviárias. Não obstante, em determinadas situações a cobrança de pedágio ocorre antes de 
terem sido promovidas efetivas melhorias nos serviços aos usuários e no estado de conservação das rodovias.

A população paulista vive esse drama e se mostra alarmada e desprotegida. Diversos protestos e movimento têm tido 
lugar, todos pedindo providências quanto à apuração dos fatos e a adoção das medidas cabíveis.

Por todos esses argumentos, e pela necessidade de elevar o respeito deste Poder Legislativo para com a população do 
Estado de São Paulo, é que foi solicitado o apoio dos Senhores Deputados para a instalação dessa Comissão Parlamentar 
de Inquérito (CPI).

Assim, em decorrência de Ofício encaminhado pelo Deputado Geraldo Vinholi, o Senhor Presidente da Assembléia 
Legislativa do Estado de São Paulo, pelo ato no 56, 63 e 70 de 1999, nomeou os Deputados membros da Comissão 
Parlamentar de Inquérito, com a finalidade de, no prazo de noventa dias - prazo este posteriormente prorrogado por outros 
noventa dias -, apurarem as providências acima citadas, com os seguintes objetivos específicos:

• Avaliação da modelagem e dos critérios utilizados na criação do Programa Estadual de Concessões Rodoviárias
• Investigação do cumprimento dos contratos de concessão, especialmente no tocante ao programa de investimentos e 

à sistemática de fiscalização pelo Governo do Estado
• Investigação de irregularidades na obtenção das receitas (de pedágio e acessórias) por parte das concessionárias

3. FORMAÇÃO, COMPOSIÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CPI
3.1. Atos do Sr. Presidente da Assembléia Legislativa, criando a CPI dos Pedágios
Ato n! 56 de 1999
0  Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições regimentais, nomeia os 

seguintes Deputados para comporem Comissão Parlamentar de Inquérito, constituída pela aprovação do requerimento n.2 
909, de 1999, com a finalidade de, no prazo de 90 (noventa) dias, apurar desde o estabelecimento de critérios de concessão, 
cumprimento de contratos e irregularidades nas cobranças de Pedágio no Estado de São Paulo, tomados por concessão 
por Empresas Particulares.

PSDB
Membros efetivos

Deputado Duarte Nogueira
Deputado Sidney Beraldo

PT
Membro efetivo Membro substituto

Deputado Carlos Zarattini Deputado José Zico Prado

PPB
Membro efetivo Membro substituto

Deputado Antônio Salim Curiatti Deputado Aldo Demarchi

PL
Membro efetivo Membro substituto

Deputado José Rezende Deputado Willians Rafael

PFL
Membro efetivo Membro substituto

Deputado Edmir Chedid Deputado Cícero de Freitas

PTB
Membro efetivo Membro substituto

Deputado Claury Alves da Silva Deputado Campos Machado

PDT
Membro efetivo Membro substituto

Deputado Geraldo Vinholi Deputado Salvador Khuriyeh

PPS
Membro efetivo Membro substituto

Deputado Roberto Morais Deputado Vitor Sapienza

Assembléia Legislativa, em 09 de novembro de 1999
a) VANDERLEI MACRIS - Presidente

RELATÓRIO FINAL
Relator: Deputado Edmir Chedid

Ato n2 63 de 1999
O Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições regimentais e observada a 

indicação do Líder da Bancada do Partido Liberal, nomeia o Deputado Ramíro Meves membro substituto da Comissão 
Parlamentar de Inquérito constituída com a finalidade de apurar desde o estabelecimento de critérios de concessão, cum
primento de contratos e irregularidades nas cobranças de Pedágio no Estado de São Paulo, tomados por concessão por 
Empresas Particulares, em virtude da renúncia do Deputado Willians Rafael.

Assembléia Legislativa, em 22 de novembro de 1999 
a) VANDERLEI MACRIS - Presidente

Ato n.s 70 de 1999
O Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições regimentais e observada a 

indicação dos Líderés das Bancadas do Partido dos Trabalhadores e do Partido Verde, nomeia os Deputados José Zico 
Prado e Luiz Carlos Gondim, membros efetivos e os"Deputados Hamilton Pereira e Maria Lúcia Prandi, membros substitu
tos da Comissão Parlamentar de Inquérito constituída com a finalidade de apurar desde o estabelecimento de critérios de 
concessão, cumprimento de contratos e irregularidades na&qpbranças de pedágio no estado de São Paulo, tomados por 
concessão por empresas particulares, por força da aprovação do Requerimento n.2 3.439 de 1999 e da renúncia do 
Deputado José Zico Prado à condição de membro substituto.

Assembléia Legislativa, em 13 de dezembro de 1999 
a) VANDERLEI MACRIS - Presidente

3.2. Ata da Reunião Especial de eleição do Presidente e do Vice-Presidente da CPI
ATA DE REUNIÃO ESPECIAL DE ELEIÇÁO DO PRESIDENTE E DO VICE-PRESIDENTE DA COMISSÃO PARLAMENTAR 

DE INQUÉRITO, COM A FINALIDADE DE APURAR DESDE O ESTABELECIMENTO DE CRITÉRIOS DE CONCESSÃO, CUMPRI
MENTO DE CONTRATOS E IRREGULARIDADES NAS COBRANÇAS DE PEDÁGIO NO ESTADO DE SÃO PAULO, TOMADOS 
POR CONCESSÃO POR EMPRESAS PARTICULARES.

Aos dezoito dias do mês de novembro do ano de um mil novecentos e noventa e nove, às quatorze horas, no Plenário 
Tiradentes da Assembléia Legislativa.do Estado de São Paulo, realizou-se a Reunião Especial de eleição do Presidente e do 
Vice-Presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito, com a finalidade de apurar desde o estabelecimento de critérios de 
concessão, cumprimento de contratos e irregularidades nas cobranças de pedágio no estado de São Paulo, tomados por 
concessão por empresas particulares, convocada e presidida pelo Senhor Deputado Antônio Salim Curiatti, nos termos do 
artigo 36, § 22 da IX Consolidação do Regimento Interno. Presentes os Senhores Deputados Roberto Morais, Sidney Beraldo, 
Duarte Nogueira, Carlos Zarattini, Claury Alves Silva e Geraldo Vinholi. Ausentes os Senhores Deputados José de Rezende e 
Edmir Chedid. Havendo número regimental, o Senhor Presidente deu por abertos os trabalhos, anunciando, em seguida, a 
presença dos Excelentíssimos Senhores Deputados Salvador Khuriyeh, Líder do PDT, e Vitor Sapienza, líder do PPS. Pelo 
Deputado Roberto Morais foi proposto o nome do Deputado Geraldo Vinholi, para que o mesmo exercesse o cargo de presi
dente desta CPI. Colocada a proposta em votação, foi aprovada por unanimidade. Em seguida, o Deputado Antônio Salim 
Curiatti passou a presidência ao Deputado Geraldo Vinholi, que exaltou a iniciativa da constituição desta CPI. Em seguida, o 
Presidente da CPI, Deputado Geraldo Vinholi, colocou em discussão a eleição do Vice-Presidente. O Deputado Claury Alves 
da Silva propôs o nome do Deputado Antônio Salim Curiatti. Colocada a proposta em votação, foi aprovada por unanimida: 
de. Em seguida, o senhor presidente, Deputado Geraldo Vinholi, determinou que fosse agendada a próxima reunião para dia 
24 de novembro, às 19:05 horas. Em seguida, o Senhor Presidente agradeceu as presenças de todos e suspendeu a reunião 
por dez minutos, para que fosse lavrada a presente Ata. Reaberta com o mesmo quorum, foi a Ata lida e aprovada, a qual 
eu, Denise da Trindade de Carvalho, agente técnico legislativo, que secretariei a reunião, a lavrei, e que vai assinada por Sua 
Excelência e por mim. O completo teor dos trabalhos da reunião foi gravado pelo Serviço de Audiofonia da Casa e, uma vez 
concluída a transcrição taquigráfica, passará d fazer parte integrante desta Ata, para todos os fins regimentais.

Plenário Tiradentes, em 18/11/99.
Geraldo Vinholi - Presidente
Denise da Trindade de Carvalho - Secretária

3.3. Ata da Primeira Reunião da CPI, em 02.dez.1999, na qual foram fixadas as dire
trizes técnicas para os trabalhos

ATA DA PRIMEIRA REUNIÃO DA COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO, COM A FINALIDADE DE APURAR DESDE 
O ESTABELECIMENTO DE CRITÉRIOS DE CONCESSÃO, CUMPRIMENTO DE CONTRATOS E IRREGULARIDADES NAS 
COBRANÇAS DE PEDÁGIO NO ESTADO DE SÃO PAULO, TOMADOS POR CONCESSÃO POR EMPRESAS PARTICULARES.

Aos dois dias do mês de dezembro do ano de um mil novecentos e noventa e nove, às dez horas, no Plenário 
Tiradentes da Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo, realizou-se a Reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito, 
com a finalidade de apurar desde o estabelecimento de critérios de concessão,

cumprimento de contratos e irregularidades nas cobranças de pedágio no estado de São Paulo, tomados por conces
são por empresas particulares, convocada e presidida pelo Senhor Deputado Geraldo Vinholi. Presentes os Senhores 
Deputados Duarte Nogueira, Roberto Morais, José Zico Prado, Carlos Zarattini, Edmir Chedid e José de Rezende. Ausentes 
os Senhores Deputados Sidney Beraldo, Antônio Salim Curiatti e  Claury Alves da Silva. Havendo número regimental, o 
Senhor Presidente deu por abertos os trabalhos, aduzindo sobre a necessidade de estabelecer-se diretrizes técnicas aos tra
balhos da CPI, sendo este o objeto da presente reunião. Foram apresentados planos de trabalho pelo Senhores Deputados 
Carlos Zarattini e Roberto Morais. Foi deliberado por este órgão técnico que a forma de apresentação dos depoentes a esta 
Comissão será através de convocação. Foi deliberado, ainda que serão oficiados os seguintes órgãos, para enviarem infor
mações pertinentes ao objeto desta CPI: Ministério Publico do Estado de São Paulo, Tribunal de Justiça do Estado de São 
Paulo, Secretaria dos Transportes do Estado de São Paulo, Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo, bem como os 
presidentes das empresas-concessionárias Autoban, Autovias, Centrovias, Ecovias, Renovias, Tebe, Triângulo do Sol, 
Vianorte e Viaoeste. Fizeram o uso da palavra, ainda os Senhores Deputados Roberto Morais, José Zico Prado e o Senhor 
Deputado Carlos Zarattini. Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente, antes de dar por encerrada a reunião.convo- 
cou este Órgão Técnico para a próxima reunião, a realizar-se no dia 07 de dezembro do corrente, às 10 horas, no Plenário 
"Tiradentes". Eu, Denise da Trindade de Carvalho, Agente Técnico Legislativo , secretariei e lavrei a presente Ata, que vai 
assinada por Sua Excelência e por mim. O completo teor dos trabalhos da reunião foi gravado pelo Serviço de Audiofonia 
da Casa e, uma vez concluída a transcrição taquigráfica, passará a fazer parte integrante desta Ata, para todos os fins regi
mentais.

Aprovada em reunião de 15/12/99.
a) Geraldo Vinholi - Presidente
a) Denise da Trindade de Carvalho - Secretária

Membros substitutos
Deputado Ary Fossen 
Deputado Junji Abe
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3.4. Ata da Segunda Reunião da CPI, em 15.dez.1999, na qual continuou a fixação 
das diretrizes técnicas dos trabalhos e foram definidas as Relatorias

ATA DA SEGUNDA REUNIÃO DA COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO, COM A FINALIDADE DE APURAR DESDE 
0  ESTABELECIMENTO DE CRITÉRIOS DE CONCESSÃO, CUMPRIMENTO DE CONTRATOS E IRREGULARIDADES NAS 
COBRANÇAS DE PEDÁGIO NO ESTADO DE SÃO PAULO, TOMADOS POR CONCESSÃO POR EMPRESAS PARTICULARES.

Aos quinze dias do mês de dezembro do ano de um mil novecentos e noventa e nove, às dez horas, no Plenário José 
Bonifácio da Assembléia Legislativa do Estado de Sáo Paulo, realizou-se a Segunda Reunião da Comissão Parlamentar de 
Inquérito, com a finalidade de apurar desde o estabelecimento de critérios de concessão, cumprimento de contratos e irre
gularidades nas cobranças de pedágio no estado de São Paulo, tomados por concessão por empresas particulares, convo
cada e presidida pelo Senhor Deputado Geraldo Vinholi. Presentes os Senhores Deputados Duarte Nogueira, Roberto 
Morais, José Zico Prado, Carlos Zarattini, Claury Alves da Silva, Sidney Beraldo, Luis Carlos Gondim e José Rezende (mem
bros efetivosl. Presentes ainda os senhores Deputados Salvador Khuryieh, Pedro Tobias, Jamil Murad, Walter Feldman, 
Vitor Sapienza e Arnaldo Jardim. Ausentes os Senhores Deputados Edmir Chedid e Antônio Salim Curiatti. Havendo núme
ro regimental, o Senhor Presidente deu por abertos . os trabalhos. Foi solicitada e dispensada a leitura da Ata da Reunião 
anterior, a qual foi dada por aprovada. Ponderou o Senhor Presidente que, não obstante tivessem sido convocados a depor 
Senhores Engenheiros Luiz Carlos Bergamasco, João Carlos Coelho Rocha e Ricardo Toshio Ota, para prestarem esclareci
mentos acerca do tema objeto desta CPI, os mesmo foram dispensados face à necessidade de avaliação dos novos mem
bros da CPI quanto às diretrizes de trabalho adotadas pela mesma. A introdução dos Senhores Deputados José Zico Prado 
e Luis Carlos Gondim, elevou o numero de 9 para 11 membros efetivos a compor este Órgão Técnico. Em seguida, pelo 
Senhor Presidente foi efetuada a seguinte divisão de Relatoria: Deputado Claury Alves da Silva: Lotes 11,8 e 20; Deputado 
José Rezende: Lotes 22, 5 e 10; Deputado José Zico Prado: Lotes 12, 9 e 13; Deputado Roberto Morais: Lotes 1, 3 e 6. 
Indagado pelo Senhor Deputado Duarte Nogueira quanto ao critério utilizado na distribuição, o Senhor Presidente esclare
ceu que foi utilizado o sorteio. Fizeram uso da palavra os Senhores Deputados José Rezende, Claury Alves da Silva, Walter 
Feldman, Jamil Murad, Carlos Zarattini, Roberto Morais, José Zico Prado, Sidney Beraldo e Salvador Khuryieh. O Senhor 
Presidente deu ciência dos documentos entrados e, em seguida, colocou em discussão e votação a postergação da oitiva 
dos senhores engenheiros convocados, o que foi aprovado por unanimidade. Em seguida, pelo Senhor Deputado Salvador 
Khuryieh foi consignada a importância desta CPI e do trabalho desenvolvido pelo seu Presidente, Deputado Geraldo 
Vinholi, o qual irá assumir a liderança do PDT - Partido Democrático Trabalhista. Em seguida, os demais parlamentares 
cumprimentaram o Senhor Presidente pelas novas funções a serem assumidas. Nada mais havendo a tratar, o Senhor 
Presidente, antes de dar por encerrada a reunião, convocou este Órgão Técnico para a próxima reunião, a realizar-se no dia 
03 de fevereiro do ano 2000, às 10 horas, no Plenário "José Bonifácio". Eu, Denise da Trindade de Carvalho, Agente 
Técnico Legislativo , secretariei e lavrei a presente Ata, que vai assinada por Sua Excelência e por mim. O completo teor 
dos trabalhos da reunião foi gravado pelo Serviço de Audiofonia da Casa e, uma vez concluída a transcrição taquigráfica, 
passará a fazer parte integrante desta Ata, para todos os fins regimentais.

Aprovada em reunião de 03/02/2000.
a) Geraldo Vinholi - Presidente
b) Denise da Trindade de Carvalho - Secretária

4. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS
4.1. Ofícios encaminhados às Concessionárias, a Autoridades e Empresas diversas
Como parte dos trabalhos desenvolvidos pela CPI e visando à colheita de dados para a investigação das questões que 

ora se discute, foram encaminhados ofícios às concessionárias Vianorte, Autovias e Ecovias dos Imigrantes, bem como ao 
Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, ao Departamento de Estradas de Rodagem - DER-SP, à Secretaria de 
Transportes do Estado de São Paulo, à Comissão de Monitoramento das Concessões e Permissões dos serviços Públicos 
ligada à Secretaria de Transportes do Estado de São Paulo, ao Ministério Público do Estado de Sáo Paulo, ao Tribunal de 
Justiça do Estado de São Paulo, à Polícia Militar do Estado de São Paulo, à Comissão de Transportes e Comunicações da 
Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo, à Secretaria da Fazenda, à Receita Federal, à Junta Comercial do Estado de 
São Paulo, à Procuradoria da Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo, ao Governo do Estado de São Paulo, à 
Comissão de Serviços e Obras Públicas da Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo e à Secretaria do Meio Ambiente.

Assim, foi endereçado ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo o ofício 01/99, solicitando cópias e sinopse dos 
processos em andamento ou julgados pelo Tribunal de Contas, relacionado à matéria Pedágio. Este ofício foi respondido 
pelo E. Tribunal de Contas, que anexou cópias dos processos

TC 22.944/026/98, TC 22.944/701/98 e TC 22.944/702/98.
A seguir, foi encaminhado o ofício 02/99 ao Procurador Geral da Justiça do Ministério Público do Estado de São Paulo, 

solicitando a relação de todas as ações ou processos relacionados à concessão, instalação de pedágios e das estradas do 
Estado de Sáo Paulo, contra empresas concessionárias, órgãos e autoridades governamentais, não governamentais e outros, 
bem como cópias dos processos e resumo do andamento com posição atualizada. Este ofício foi respondido em 27/12/99, peló 
Ministério Público, que encaminhou a relação de ações e expedientes relacionados à concessão e instalação de pedágios.

Foi igualmente encaminhado ofício (03/99) ao Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, solicitando a 
relação de todas as ações e processos relacionados à concessão, instalação de pedágios e das estradas do Éstado de São 
Paulo, contra empresa concessionárias, órgãos e autoridades governamentais, não governamentais e outros, bem como 
cópias dos processos e resumo do andamento com posição atualizada. Tal ofício foi respondido em 14/12/99, com o enca
minhamento do relatório dos feitos.

Nesse sentido, foram endereçados os ofícios 06/99,10/99 e 12/99, respectivamente à Vianorte, Autovias e Ecovias, soli
citando o encamjnhamento de relação, sinopse e cópia de eventuais processos movidos por Particular, Órgãos 
Governamentais, Órgãos Não Governamentais, Municipais ou outros, em face da concessionária.

Os ofícios foram respondidos pelas concessionárias Vianorte, Autovias e Ecovias, que anexaram inclusive relação de 
ações judiciais e cópias destes processos. A Ecovias, entretanto, após apresentar relatório circunstanciado sobre o anda
mento de cada um dos processos existentes, informou também sobre a inexistência de qualquer ação judicial em anda
mento versando sobre a concessão rodoviária, o processo licitatório, as tarifas de pedágio ou mesmo as praças de pedágio 
do Sistema Anchieta Imigrantes.

Em Dezembro/99, foram encaminhados novos ofícios às concessionárias Vianorte, Autovias e Ecovias (n ^  27, 19 e 
21/99, respectivamente), desta vez solicitando o encaminhamento de alguns dados consistentes em quadros demonstrati
vos de, por exemplo, preços de pedágio a partir de sua implantação; dos compromissos contratuais de investimentos, pre
vistos e realizados, especificando objeto e valor e demais informações pertinentes, para a demonstração ao Órgão Técnico, 
de dados atualizados e precisos acerca das concessões das estradas paulistas. O ofício fo i respondido pelas 
Concessionárias em Janeiro/2000, com as informações solicitadas.

Ainda em dezembro de 1999, foi endereçado o ofício 022/99 à Polícia Militar do Estado de São Paulo, cuja resposta foi 
recebido pela CPI com o encaminhamento do quadro demonstrativo de viaturas locadas pelas concessionárias para a 
Polícia Militar Rodoviária.

Em janeiro de 2000, foi enviado novo ofício ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, solicitando cópias dos pro
cessos TC 22943/026/98, TC 30334/026/98 e TC 22943/701/98, documentação esta que foi entregue à CPI, conforme solicita
do, em 07 de fevereiro de 2000.

Em fevereiro de 2000, foi enviado o ofício 04/00 ao Governador Mário Covas Filho, solicitando que fossem adiadas as 
adjudicações das novas concessões até que fossem concluídos os trabalhos desta CPI.

Foram enviados os ofícios 08/00 e 09/00 ao Presidente da Comissão de Serviços e Obras Públicas da Assembléia 
Legislativa do Estado de São Paulo e ao Presidente da Comissão de Transportes e Comunicações da Assembléia Legislativa 
do Estado de São Paulo, respectivamente, solicitando documentação referente aos pedágios^naquela Comissão.

Em seguida, foi encaminhado o ofício 10/00 ao Secretário dos Transportes do Estado de’Sáo Paulo, solicitando (a) cópia 
do contrato entre as concessionárias e a empresa que está instalando os cabos de fibra óptica ao longo de todas as rodovias 
sob concessão, bem como todos os documentos pertinentes; (b) esclarecimentos e cópia do projeto de obras de arte e dupli
cação executadas pelo DER no km 354 da SP-334; e, (c) cópia integral de todos os processos licitatórios referentes aos lotes 
6; 13 e 20, mesmo que ainda não assinados, incluindo todos os documentos pertinentes ao assunto até aquela data.

Em 08/02/00, foi enviado o ofício 12/00 à Receita Federal, solicitando cópia da última declaração de imposto de renda 
das seguintes empresas: Concessionária de Rodovias do Oeste de São Paulo - Viaoeste S/A; Leão e Leão Ltda.; Primav 
Construções e Comércio Ltda., Concessionária Ecovias dos Imigrantes S.A., Concessionária Autovias S.A., Concessionária 
do Sistema Anhanguera-Bandeirantes S/A., Vianorte S/A. Concessionária de Rodovias Tebe S/A, Centrovias - Sistemas 
Rodoviários S/A., Renovias Concessionárias S/A. Tal ofício foi respondido com as informações solicitadas em 10/03.

Foi igualmente enviado ofício (13/00) à Junta Comercial do Estado de São Paulo - JUCESP, em 09 de fevereiro de 2000, 
solicitando cópias integrais dos arquivos das seguintes empresas: Concessionária de Rodovias do Oeste de São Paulo - 
Viaoeste S/A; Leão e Leão Ltda.; Primav Construções e Comércio Ltda., Concessionária Ecovias dos Imigrantes S.A., 
Concessionária Autovias S.A., Concessionária do Sistema Anhanguera-Bandeirantes S/A., Vianorte S/A. Concessionária de 
Rodovias Tebe S/A, Centrovias - Sistemas Rodoviários S/A., Renovias Concessionárias S/A, Consórcio TORC e Barramar 
Mercantil Ltda. Tal ofício foi respondido parcialmente.

Em ofício à Secretaria dos Transportes do Estado de Sáo Paulo (14/00), fo» solicitado o encaminhamento dos contratos 
sociais das empresas: Rodovias das Colinas, SP Vias e Intervias. Tal ofício foi respondido com o encaminhamento de caixas 
contendo todo o processo de licitação referente aos lotes 06,13 e 20 pela Secretaria de Transportes.

A fim de apurar a regularidade dos contratos de fibra óptica, o Presidente dessa CPI encaminhou, em 08 de fevereiro 
de 2000, os oficios n®s 016/00, 020/00 e 022/00, respectivamente às concessionárias Vianorte, Autovias e Ecovias, determi
nando o envio de cópia do contrato seguido de seus anexos e estudos de viabilidade económico-financeira com as devidas 
projeções pelo prazo de contrato, firmado para implantação de fibra óptica nos trechos de estradas tomadas em concessão 
junto ào Governo do Estado de São Paulo.

As solicitações foram atendidas pelas três concessionárias, tendo sido encaminhadas as cópias dos contratos firmados 
entre cada uma delas e a Barramar Mercantil Ltda., bem como tendo sido esclarecido, nas cartas de encaminhamento, que 
nas atividades atualmente exercidas pela empresa Barramar não está incluída a "exploração comercial de rede de fibras 
ópticas" mencionada no instrumento contratual encaminhado, sendo que a atuação da empresa estaria limitada tão- 
somente à instalação de uma rede de dutos para o recebimento de fibras ópticas.

Em 14/02/00, foi enviado o ofício 31/00 à Secretaria de Meio Ambiente do Estado de São Paulo, solicitando o envio dos 
documentos EIA/RIMA (Estudo de Impacto Ambiental/Relatório de Impacto ao Meio Ambiente), ou, na falta destes, o RAP 
(Relatório de Análise Preliminar) referentes aos diversos empreendimentos que se constituem como obrigações contratuais 
das concessionárias de rodovias detentoras de concessões no Estado de São Paulo.

Finalmente, ainda em 14/02/00, foram enviados os últimos ofícios às concessionárias Vianorte, Autovias e Ecovias, de 
n ^  038/00,042/00,044/00, solicitando o fornecimento de dados relativos a quadros demonstrativos de todos os investimen
tos realizados pela concessionária, informando, individualmente, por obra, a localidade e o valor de cada investimento, afora 
outras informações pertinentes, e, das obras a serem realizadas pela Ecovias já aprovadas, porém, ainda pendentes, infor
mando, outrossim, o valor total considerado como investimento, data de início, prazo de duração e memorial descritivo.

Tais informações foram passadas pelas concessionárias a esta CPI em correspondências enviadas no mês de 
março/2000.

Todas as informações solicitadas às concessionárias foram respondidas a esta Comissão Parlamentar de Inquérito, e 
as análise e fatos constatados a partir de tal documentação estarão retratados na sequência deste relatório.

4.2. Atas das Sessões da CPI
Para o atendimento dos objetivos da Comissão Parlamentar de Inquérito, foram desenvolvidas as atividades a seguir 

relacionadas:

Dia 03.fev.2000:
Sessão realizada na ALESP.
ATA DA TERCEIRA REUNIÃO DA COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO, COM A FINALIDADE DÈ APURAR DESDE 

O ESTABELECIMENTO DE CRITÉRIOS DE CONCESSÃO, CUMPRIMENTO DE CONTRATOS E IRREGULARIDADES NAS 
COBRANÇAS DE PEDÁGIO NO ESTADO DE SÃO PAULO, TOMADOS POR CONCESSÃO POR EMPRESAS PARTICULARES.

Aos três dias do mês de fevereiro do ano de dois mil, às dez horas, no Plenário "José Bonifácio" da Assembléia 
Legislativa do Estado de São Paulo, realizou-se a Terceira Reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito constituída com a 
finalidade de apurar desde o estabelecimento de critérios de concessão, cumprimento de contratos e irregularidades nas 
cobranças de pedágio no estado de São Paulo, tomados por concessão por empresas particulares, convocada e presidida 
pelo Senhor Deputado Geraldo Vinholi. Presentes os Senhores Deputados Duarte Nogueira, Roberto Morais, José Zico 
Prado, Carlos Zarattini, Claury Alves da Silva, Sidney Beraldo, Luis Carlos Gondim, José Rezende, Edmir Chedid e Antônio 
Salim Curiatti (membros efetivos). Presentes ainda os Senhores Deputados Ary Fossen e Henrique Pacheco. Havendo 
número regimental, o Senhor Presidente deu por abertos os trabalhos. Foi solicitada e dispensada a leitura da ata da reu
nião anterior, a qual foi dada por aprovada. Em seguida o Senhor Presidente comunicou aos senhores membros sobre os 
documentos entrados até a presente data. Em seguida o Senhor Deputado José Rezende entregou à Presidência um breve 
relatório de visitas efetuadas pelo mesmo às concessionárias, solicitando, ainda, que fosse entregue a esta CPI com brevi
dade o cronograma de investimento das mesmas, respondendo o Presidente que estes já haviam sido solicitados, e deve
rão ser entregues até meados de fevereiro. O Senhor Presidente comunicou que este Órgão Técnico realizará reuniões 
todas as quintas-feiras, às 10:00 horas, e diligências todas as sextas-feiras, em locais a serem previamente acordados, o 
que contou com a anuência de todos os parlamentares. A primeira diligência ocorrerá no próximo dia 10/02/2000, na 
Câmara Municipal de São Vicente, às 10:00 horas, para a qual todos os Senhores Parlamentares membros desta CPI foram 
convocados. Em seguida, também por unanimidade, foi aprovada a prorrogação desta CPI por mais 90 (noventa) dias, a 
contar do término de seu primeiro prazo estipulado. Todos acordaram que, dada a complexidade do tema, e em virtude da 
grande quantidade de material a ser analisada, bem como do número de pessoas a serem ouvidas, passa a ser de funda
mental importância a prorrogação do prazo dos trabalhos. O Senhor Deputado Antônio Salim Curiatti, vice-presidente 
deste Órgão Técnico, teceu considerações importantes sobre a dupla via de cobrança nos pedágios. Em seguida foi votada 
e aprovada a lista inicial de pessoas a serem convocadas a depor perante este Órgão Técnico: Engenheiro Ricardo Toshio 
Ota, Membro da Comissão de Monitoramento das Concessões; Engenheiro João Carlos Coelho Rocha, Membro da 
Comissão de Monitoramento das Concessões; Engenheiro Plínio Assmann, Ex-Secretário de Transportes do Estado; Sr, 
Lineu Neves Mazano, Presidente do Sindicato dos Servidores do DER - SP; Prof. Celson Ferrari, Diretor Representante dos 
funcionários do DERSA; Sra. Zila Patrícia Bendit, Secretária de Comunicação da Comissão de Acompanhamento e 
Fiscalização da Secretaria de Transportes; Sr. Luiz Carlos Frayze David, Secretário Adjunto da Secretaria de Transportes do 
Estado; Sr. José Carlos Tardelli, Prefeito do Município de Itapetininga; Sr. José Vitor Soalheiro Souto, Coordenador Geral 
da Comissão de Monitoramento das Concessões; Sr. Sebastião Hermano Leite Cintra, Ex-Secretário Adjunto da Secretaria 
de Transportes; Sr. Silvio Martini, Ex-Deputado Estadual; Sr. Paulo Pereira Marques, da Associação dos Funcionários dc 
DERSA; Sr. Flávio Benatti, Presidente da Federação das Empresas de Transportes de Cargas do Éstado de São Paulo; Sr. 
Sérgio Augusto de Arruda Camargo, Superintendente do DER - Departamento de Estradas e Rodagem - SP. Fizeram uso da 
palavra os Senhores Deputados Duarte Nogueira, Roberto Morais, José Zico Prado, Carlos Zarattini, Claury Alves da Silva, 
Sidney Beraldo', Luis Carlos Gondim, José Rezende, Edmir Chedid, Antônio Salim Curiatti e Henrique Pacheco. Foi sugerido 
e aprovado encaminhamento de ofícios ao Senhor Governador, solicitando que não sejam licitados ou contratados novos 
trechos de rodovia até que esta Comissão conclua seus trabalhos, bem como requerendo informações sobre as concessio
nárias perante a JUCESP - Junta Comercial do Estado de São Paulo, perante a Receita Federal, e dos lucros auferidos pelas 
mesmas com a negociação de fibras óticas. Fóram solicitados ainda os respectivos RAP - Relatório de Análise Preliminar, e 
EIA/RIMA - Estudo de Impacto Ambiental/Relatório de Impacto ao Meio Ambiente, à Secretaria do Meio Ambiente. Nada 
mais havendo a tratar, o Senhor Presidente, antes de dar por encerrada a reunião, convocou este Órgão Técnico para a pró
xima reunião, a realizar-se no dia 09 de fevereiro do ano 2000, às 14 horas, no Plenário "D. Pedro I". Eu, Denise da Trindade 
de Carvalho, Agente Técnico Legislativo, secretariei a reunião e lavrei a presente ata, que vai assinada por Sua Excelência e 
por mim. O completo teor dos trabalhos da reunião foi gravado pelo Serviço de Audiofonia da Casa e somente após con
cluída a transcrição taquigráfica passará a fazer parte integrante desta ata, para todos os fins regimentais. Aprovada em 
reunião de 09/02/2000. a) Geraldo Vinholi - Presidentes) Denise da Trindade de Carvalho - Secretária

Dia 09.fev.2000:
Sessão realizada na ALESP.
ATA DA QUARTA REUNIÃO DA COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO, COM A FINALIDADE DE APURAR DESDE 

O ESTABELECIMENTO DE CRITÉRIOS DE CONCESSÃO, CUMPRIMENTO DE CONTRATOS E IRREGULARIDADES NAS 
COBRANÇAS DE PEDÁGIO NO ESTADO DE SÃO PAULO, TOMADOS POR CONCESSÃO POR EMPRESAS PARTICULARES.

Aos nove dias do mês de fevereiro do ano de dois mil, às catorze horas, no Plenário "D. Pedro I" da Assembléia 
Legislativa do Estado dé Sáo Paulo, realizou-se a Quarta Reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito com a finalidade 
de apurar desde o estabelecimento de critérios de concessão, cumprimento de contratos e irregularidades nas cobranças 
de pedágio no estado de São Paulo, tomados por concessão por empresas particulares, convocada e presidida pelo Senhor 
Deputado Geraldo Vinholi. Presentes os Senhores Deputados José Rezende, Duarte Nogueira, Roberto Morais, José Zico 
Prado, Carlos Zarattini, Claury Alves da Silva, Sidney Beraldo, Luis Carlos Gondim, Edmir Chedid e Antônio Salim Curiatti 
(membros efetivos). Presentes também os Senhores Deputados Cícero de Freitas, Luiz Gonzaga Vieira, Petterson Prado e 
Edmur Mesquita. Havendo número regimental, o Senhor Presidente deu por aberta a reunião que tinha a finalidade de 
ouvir o Senhor Engenheiro Luiz Carlos Bergamasco, convocado para prestar esclarecimentos acerca do tema objeto desta 
CPI, informações que resultaram nas tarifas de pedágio, bem como tratar de outros assuntos pertinentes a este Órgão 
Técnico. Foi solicitada e dispensada a leitura da ata da reunião anterior, a qual foi dada por aprovada. Em seguida o Senhor 
Presidente comunicou aos Senhores Deputados sobre os documentos entrados até a presente data. Pela ordem, o Senhor 
Deputado Antônio Salim Curiatti protestou contra o comportamento do Senhor Governador em relação à CPI por não ter 
respondido ofício encaminhado por este Órgão Técnico. Pronunciaram-se a respeito os Senhores Deputados Roberto 
Morais, Sidney Beraldo e Duarte Nogueira. O Senhor Deputado José Zico Prado perguntou se os outros dois engenheiros 
que seriam ouvidos posteriormente estavam presentes, considerando que os mesmos só deveriam estar presentes no 
momento de serem ouvidos. Atendendo à solicitação do Senhor Presidente, os dois engenheiros se retiraram do Plenário. 
Em seguida, o Senhor Presidente solicitou ao Senhor Luiz Carlos Bergamasco seu juramento e sua qualificação. Com a 
palavra, Sua Senhoria leu documento intitulado Programa de Concessão de Rodovias, de sua autoria, distribuído aos 
Senhores Deputados. Em seguida, o Senhor Presidente passou a palavra ao Senhor Deputado Roberto Morais, que pergun
tou sobre a diferença entre os preços das rodovias estaduais e federais, editais de concessão (receitas acessórias), diminui
ção de tarifa na Anhangüera-Bandeirantes. O Senhor Deputado Carlos Zarattini levantou questões sobre a forma de licita
ção e o não-cumprimento da Lei n.a 7835/92 sobre a diminuição de tarifas; planilhas de custo para cada concessão; número 
de praças; reajuste pelo IGPM; fiscalização; cobrança do ISS e sua repercussão na tarifa. O Senhor Deputado José Rezende 
perguntou sobre a posição de Sua Senhoria no grupo de trabalho; tomada de decisão, recebimento de ingerência; fixação 
de preço e cabos de fibras óticas. O Senhor Deputado José Zico Prado levantou, entre outras, questão sobre o custo da 
manutenção da malha viária. O Senhor Deputado Duarte Nogueira perguntou sobre a previsão de receitas nos lotes em 
andamento para o ano de dois mil, sobre o impacto do pedágio na economia do Estado e sobre a adoção de planilha e 
acessórios adicionais. O Senhor Deputado Claury Alves da Silva requereu que esta CPI solicitasse o último estudo de UDM 
de todas as concessões e o balanço de todas as concessionárias. Levantou as seguintes questões: verificar se em outros 
países há o mesmo tipo de concessão; o que levou a adotar a tarifa Anhangüera-Bandeirantes como modelo; cultura tarifá
ria e homogeneização das tarifas; proliferação de praças de pedágios, possibilidade de rever a política tarifária nos contra
tos atuais e sistema atual de fiscalização. Ó Senhor Deputado Edmir Chedid propôs uma diligência à Barramar. O Senhor 
Deputado Sidney Beraldo levantou questões sobre a lógica de concessão. O Senhor Deputado Edmir Chedid perguntou
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sobre as tarifas de veículos de passeio e de caminhões. O Senhor Deputado Claury Alves da Silva propôs que entrasse em 
contato com o Primeiro Promotor Flávio Capez, de Ituverava, solicitando-lhe informações sobre o tipo de concessão na 
Argentina, que deve ser idêntica ao do Brasil. Usaram ainda da palavra os Senhores Deputados Petterson Prado, Duarte 
Nogueira e o Senhor Presidente, que fizeram outras indagações a Sua Senhoria. Nada mais havendo a tratar, o Senhor 
Presidente, antes de dar por encerrada a reunião, convocou este Órgão técnico para a próxima reunião, a realizar-se no dia 
dez de-fevereiro do ano 2000, às dez horas, em São Vicente. Eu, Denise da Trindade de Carvalho, Agente Técnico 
Legislativo, secretariei e lavrei a presente ata, que vai assinada por Sua Excelência e por mim. O completo teor dos traba
lhos da reunião foi gravado pelo Serviço de Audiofonia da Casa e somente após concluída a transcrição taquigráfica passa
rá a fazer parte integrante desta ata, para todos os fins regimentais. Aprovada em reunião de 10/02/2000. al Geraldo Vinholi 
- Presidente a) Denise da Trindade de Carvalho - Secretária

Dia 10.fev.2000:
Sessão regional realizada em São Vicente.
ATA DA QUINTA REUNIÃO DA COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO, COM A FINALIDADE DE APURAR DESDE 

O ESTABELECIMENTO DE CRITÉRIOS DE CONCESSÃO, CUMPRIMENTO DE CONTRATOS E IRREGULARIDADES NAS 
COBRANÇAS DE PEDÁGIO NO ESTADO DE SÃO PAULO, TOMADOS POR CONCESSÃO POR EMPRESAS PARTICULARES.

Aos dez dias do mês de fevereiro do ano de dois mil, às dez horas, na Sala Martim Afonso de Souza, da Câmara 
Municipal de São Vicente, realizou-se a Quinta Reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito constituída com a finalidade 
de apurar desde o estabelecimento de critérios de concessão, cumprimento de contratos e irregularidades nas cobranças 
de pedágio no estado de São Paulo, tomados por concessão por empresas particulares, convocada e presidida pelo Senhor 
Deputado Geraldo Vinholi., com a finalidade de se realizar uma audiência Pública. Presentes os Senhores Deputados José 
Rezende, Duarte Nogueira, Roberto Morais, José Zico Prado, Carlos Zarattini, Claury Alves da Silva, Sidney Beraldo, Luis 
Carlos Gondim, Edmir Chedid (membros efetivos). Ausente o Senhor deputado Antônio Salim Curiatti. Presentes também 
as Senhoras Deputadas Mariângela Duarte, Maria Lúcia Prandi e o Senhor Deputado Edmur Mesquita, Vereador Altair de 
Marco, Presidente da Câmara Municipal e o Senhor Márcio Luis França, Prefeito do Município de São Vicente. Havendo 
número regimental, o Senhor Presidente deu por aberta a reunião que tinha a finalidade de ouvir diversos segmentos da 
sociedade regional sobre o tema objeto desta CPI, tendo sido dispensada a leitura da ata da reunião anterior a qual foi con
siderada aprovada. O Senhor Presidente suspendeu a reunião por cinco minutos. Reaberta à hora aprazada, o senhor 
Presidente citou as autoridades presentes e colocou em votação os seguintes requerimentos: 1-Requerimentos do Senhor 
Deputado Carlos Zarattini, propondo a convocação da Senhora Luci Boaventura Gomes e Senhora Regina Célia Pamplona 
de Menezes . Em votação, foram aprovados. 2-Solicitação do senhor Deputado Luis Carlos Gondim, propondo a convoca
ção do Senhor Dilson Suplicy Funaro. Em votação, foi aprovado.3- Ofício da OAB -SP. Em votação, foi aprovado. Em segui
da comunicou o recebimento do parecer elaborado pela Procuradoria da ALESP com relação à consulta sobre a possibilida
de Jurídica de suspensão dos prazos fixados pela CPI, e análise jurídica de outros questionamentos suscitados quando da 
reunião ocorrida em 02/02/2000, cuja cópia seria remetida'aos Senhores Deputados membros desta CPI. Comunicou tam
bém o encaminhamento do ofício CPI PEDÁGIO 004/2000 ao Senhor Governador do Estado de São Paulo, recomendando 
determinar que não seja licitado nenhum novo trecho de rodovia, não seja assinado nenhum novo contrato, não libere a 
construção de novas praças de Pedágio, não regulamente receitas alternativás, não adjudique novos contratos e que não 
autorize aumentos de tarifas de pedágios até a conclusão dos referidos trabalhos desta Comissão. A seguir cedeu a palavra 
aos senhores convidados pela ordem de inscrição. Inicialmente, fez uso da mesma, o Senhor José Sebastião Prado, 
Presidente da Associação Comercial das Empresas de Transporte de Cargas, da Região Sudeste. Procedeu a leitura de 
documento, que posteriormente foi entregue em mãos ao Senhor Presidente. Destacou a variação de preços entre as dife
rentes concessionárias e os diferentes critérios adotados para a aprovação da tarifa. Questionou a metodologia do cálculo a 
ser adotada. Após, fez uso da palavra o Senhor Marcos Aurélio Ribeiro, Assessor Jurídico da Federação de Empresas de 
Cargas do Estado de São Paulo, que discorreu sobre o escalonamento do aumento dos pedágios, ocorrida no período de 
um ano. Solicitou em, nome da Federação, a revisão das tarifas para o transporte comercial, de modo que a tarifa perca o 
fator multiplicador. Informou que o contrato de concessão, prevê reajuste anual, pelo IGPM, o que resulta num aumento 
anual de 10 a 15%, que não pode ser absorvido porque a inflação está sob controle A seguir o Senhor presidente cedeu a 
palavra ao Senhor Valdir de Souza Pestana, Presidente do Sindicato dos Trabalhadores de Transporte Rodoviário de 
Santos, que discorreu sobre as sucessivas terceirizações procedidas pelas Concessionárias, que terminam por prejudicar os 
trabalhadores envolvidos. Afirmou que a manutenção das estradas está sendo deixada de lado, bem como que os trabalha
dores mais prejudicados são os autônomos. A seguir fez uso da palavra o Senhor Jorge Yamassato, ex-Deputado Estadual, 
nà oportunidade, representando o Prefeito de Praia Grande, que esclareceu que no ano de 1992 o pedágio valia 1,70 dóla
res e que chegou a valer 4,50 dólares. Hoje, vale cerca 2,70 dólares. Afirmou que considera o valor do pedágio elevado. 
Sugeriu que procedesse à iluminação do sistema SAE Avenida de Interligação entre as duas cidades ,fato que traria um 
benefício muito grande para a região. Destacou o fato dos moradores de Humaitá serem obrigados a pagar pedágio para 
poder trabalhar. Após fez uso da palavra o Senhor Eraldo Gomes de Andrade, presidente do Sindicato de Caminhoneiros 
Autônomos da Baixada Santista e do Vale do Ribeira, que afirmou que considera abusivo o aumento dos pedágios, que ter
mina por beneficiar o governo e as concessionárias. Posteriormente fez uso da palavra a Senhora Maria Eurídes Pereira, 
representante dos moradores da Área Continental de São Vicente, que solicitou que a Comissão se posicionasse contraria
mente à cobrança de pedágio naquela área , pois os moradores tem que pagar o pedágio para poder trabalhar o que acar
reta problemas sociais para a população mais carente. Solicitou também a alteração do local da praça do pedágio. 
Posteriormente o Senhor Presidente cedeu a palavra aos senhores deputados presentes, pelo tempo regimental, para que 
questionasse os depoentes sobre o tema por eles explanados. Após as respostas às indagações, o Senhor Presidente fran
queou a palavra ao Engenheiro Cláudio Michel Wolle, o qual prestou esclarecimentos sobre escorregamentos e desliza
mentos na Via Anchieta, o qual se comprometeu a encaminhar a esta Comissão estudos técnicos sobre a questão. O 
Senhor Presidente comunicou que o Engenheiro Irineu Berardi Meirelles, Diretor-Presidente da ECOVIAS, que se encontra
va presente , desejaria fazer uso da palavra. O Senhor Presidente esclareceu que o mesmo seria oportunamente convoca
do, para ser ouvido no Plenário da Comissão. Após, atendendo solicitação do Senhor Deputado Edmir Chedid, foi aprova
do, por unanimidade, a autorização ao Senhor Presidente de solicitar e encaminhar cópias de documentos de interesse 
desta CPI, sem a devida autorização dos demais membros .desde que informe os membros da CPI. Foram também aprova
das a proposta do Senhor Deputado Carlos Zarattini, da convocação do Geólogo Roberto Rodrigues, bem como, da solicita
ção do Senhor Deputado Claury Alves da Silva de requerer cópias das todas as ações movidas contra a Ecovias promovida 
pela Federação de Empresas de Transporte de Cargas do Estado de São Paulo. A seguir, convocou os Senhores 
Parlamentares para as reuniões a realizarem-se nos próximos dias 17 e 18 às 10 h , respectivamente na ALESP e na Câmara 
Municipal de Barueri. Nada mais havendo a tratar o Senhor Presidente agradeceu a presença dos Senhores Parlamentares, 
ao Senhor Presidente e funcionários da Câmara, aos depoentes e ao público. Eu, Denise da Trindade de Carvalho, Agente 
Técnico Legislativo, secretariei e lavrei a presente ata, que vai assinada por Sua Excelência e por mim. O completo teor dos 
trabalhos da reunião foi gravado pelo Serviço de Audiofonia da Câmara Municipal de São Vicente e, uma vez concluída a 
transcrição taquigráfica, passará a fazer parte integrante desta ata, para todos os fins regimentais. Aprovada em reunião de 
17/02/2000. a) Geraldo Vinholi - Presidente al Denise da Trindade de Carvalho - Secretária

Dia 17.fevereiro.2000:
Sessão realizada na ALESP.
ATA DA SEXTA REUNIÃO DA COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO, COM A FINALIDADE DE APURAR DESDE O 

ESTABELECIMENTO DE CRITÉRIOS DE CONCESSÃO, CUMPRIMENTO DE CONTRATOS E IRREGULARIDADES NAS 
COBRANÇAS DE PEDÁGIO NO ESTADO DE SÃO PAULO, TOMADOS POR CONCESSÃO POR EMPRESAS PARTICULARES.

Aos dezessete dias do mês de fevereiro do ano de dois mil, às dez horas, no Plenário "José Bonifácio” , realizou-se a 
Sexta Reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito constituída com a finalidade de apurar desde o estabelecimento de 
critérios de concessão, cumprimento de contratos e irregularidades nas cobranças de pedágio no estado de São Paulo, 
tomados por concessão por empresas particulares, convocada e presidida pelo Senhor Deputado Geraldo Vinholi. 
Presentes os Senhores Deputados José Rezende, Duarte Nogueira, Roberto Morais, José Zico Prado, Carlos Zarattini, 
Claury Alves da Silva, Sidney Beraldo, Luis Carlos Gondim, Edmir Chedid (membros efetivos). Ausente o Senhor, deputado 
Antônio Salim Curiatti. Presentes também o Senhor Deputado Milton Flávio. Havendo número regimental, o Senhor 
Presidente deu por aberta a reunião que tinha a finalidade de ouvir os Senhores Celson Ferrari e Sebastião Hermano Leite 
Cintra, além de tratar de assuntos pertinentes a este Órgão Técnico. Foi dispensada a leitura da atada reunião anterior a 
qual foi considerada aprovada. O Senhor Presidente fez um breve relato sobre os documentos entrados nesta CPI, à dispo
sição dos parlamentares na sala das Comissões, distribuiu planilha e deu ciência dos encaminhamentos necessários. Em 
seguida agradeceu aos Senhores depoentes pela presença, e convidou o primeiro, Senhor Sebastião Hermano Leite Cintra, 
a tomar assento à Mesa de trabalhos. O mesmo trouxe material explicativo, o qual foi distribuído aos parlamentares e 
entregue para constar dos anais desta CPI. Após sua explanação respondendo às questões formuladas pelos Senhores 
Deputados José Rezende, Duarte Nogueira, Roberto Morais, José Zico Prado, Carlos Zarattini, Claury Alves da Silva, Sidney 
Beraldo, Luis Carlos Gondim, Edmir Chedid e Milton Flávio, ponderou que o prazo de 20 (vinte anos) para as privatizações 
foi estabêlecido politicamente, bem como o valor estabelecido para as tarifas praticadas a partir de planilha única. O valor 
estipulado para o pedágio foi através de um "Ato de Governo". Aduziu que foi priorizado o modelo que atenderia ao usuá
rio, a melhoria das condições das estradas, e o sistema de controle operacional, dentre outros. Aduziu existir necessidade 
de implantação de sistema que preze a multimodalidade em transportes. Ponderou que não tinha conhecimento sobre os 
valores que se iriam somar como receita acessória às empresas concessionárias em decorrência da implantação de fibras 
óticas, porque este mercado não existia. Desconhece se a PROMON teria qualquer tipo de contrato com a Secretaria de 
Transportes quando de sua gestão como Secretário Adjunto. Que quando da discussão acerca dos ganhos com este tipode 
tecnologia, em 1993, não morava aqui; que desconhece os motivos da saída do ex-Secretário Plínio Assman da Secretaria 
dos Transportes. Ponderou não considerar o pedágio praticado no Estado de São Paulo caro. Acredita que o Estado pode 
rever os contratos firmados, caso existam ganhos acima dos previstos pelas concessionárias, e, em caso de rompimento 
do contrato, acredita que o DER e o DERSA sejam capazes de manter este serviço público. Declarou que convidou o Senhor 
Luis Carlos Bergamasco através de critério técnico, ponderando que o mesmo estudara no ITA. Aduziu que o ônus referen
te aos 3% provenientes das concessionárias para o Governo deverão ser dirigidos ao DER, para investimentos em transpor
te. Desconhece se foi confeccionado cálculo para saber se os valores obtidos com tais ônus serão suficientes para cobrir os 
gastos com a parte da malha viária do Estado que não foi privatizada. Em seguida, foi colocada em votação a expedição de 
ofício por esta CPI para obter informações junto à Secretaria de Transportes e DERSA sobre os custos unitários considera
dos para estimar o custo global das obras, os custos apresentados pelas empreiteiras nas licitações, ônus calculado lote a 
lote pela Secretaria de Transportes e as mesmas informações apresentadas pelo vencedor, além de esclarecimento formal 
sobre a posição do Senhor Advogado presente, Dr. Luiz Tarcísio Teixeira Ferreira, pertencer ou não ao quadro de funcioná
rios da Secretaria dos Transportes do Estãdo de São Paulo, posto que o mesmo já se apresentara como advogado do Dr. 
Luis Carlos Bergamasco, em reunião anterior. Foi ainda solicitada pelo Senhor Presidente da CPI urgência no envio pelo 
Governo do Estado de São Paulo de projeto de Lei, de iniciativa do Executivo, que cria a Agência Reguladora Estadual, bem 
como expedição de ofício requerendo informações à Secretaria de Transportes . Em seguida foi aprovado o adiamento da 
oitiva do Dr. Celson Ferrari. Nada mais havendo a tratar o Senhor Presidente agradeceu a ~presença dos Senhores 
Parlamentares, ao Senhor Presidente e funcionqrios dá Câmara, aos depoentes e ao público . Eu, Denise da Trindade de 
Carvalho, Agente Técnico Legislativo, secretariei e lavrei a presente ata, que vai assinada por Sua Excelência e por mim. O 
completo teor dos trabalhos da reunião foi gravado pelo Serviço de Audiofonia e somente após concluída a transcrição 
taquigráfica passará a fazer parte integrante desta ata, para todos os fins regimentais. Aprovada em reunião de 18/02/2000. 
a) Geraldo Vinholi - Presidente a) Denise da Trindade de Carvalho - Secretária

Dia 18.fevereiro.2000:
Sessão regional realizada em Barueri.
ATA DA SÉTIMA REUNIÃO DA COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO, COM A FINALIDADE DE APURAR DESDE O 

ESTABELECIMENTO DE CRITÉRIOS DE CONCESSÃO, CUMPRIMENTO DE CONTRATOS E IRREGULARIDADES NAS 
COBRANÇAS DE PEDÁGIO NO ESTADO DE SÃO PAULO, TOMADOS POR CONCESSÃO POR EMPRESAS PARTICULARES.

Aos dezoito dias do mês de fevereiro do ano de dois mil, às dez horas, na Câmara Municipal de Barueri, realizou-se a 
Sétima Reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito constituída com a finalidade de apurar desde o estabelecimento de 
critérios de concessão, cumprimento de contratos e irregularidades nas cobranças de pedágio no estado de São Paulo,

tomados por concessão por empresas particulares, convocada e presidida pelo Senhor Deputado Geraldo Vinholi. 
Presentes os Senhores Deputados Antônio Salim Curiatti, José Rezende, Roberto Morais, José Zico Prado, Carlos Zarattini, 
Sidney Beraldo, Luis Carlos Gondim, Edmir Chedid (membros efetivos). Ausentes os Senhores Deputados Claury Alves da 
Silva e Duarte Nogueira. Presente também o Senhor Deputado Pedro Mori. Havendo número regimental, o Senhor 
Presidente deu por aberta a reunião que tinha a finalidade de ouvir os Senhores Ricardo Toshio Ota, Francisco Hermano 
Pereira Lima, Ângelo Rizzo, Estanislau Marcka e Osmar Gonçalves Oliveira, além de tratar de assuntos pertinentes a este 
Órgão Técnico. Foi dispensada a leitura da ata da reunião anterior a qual foi considerada aprovada. O Senhor Presidente 
fez um breve relato sobre os documentos entrados nesta CPI, àdisposição dos parlamentares na sala das Comissões e deu 
ciência dos encaminhamentos necessários. Em seguida agradeceu aos Senhores depoentes pela presença, e convidou o 
primeiro, Senhor Francisco Hermano Pereira Lima, a tomar assento à Mesa de trabalhos. O mesmo trouxe material explica
tivo, o qual foi distribuído aos parlamentares e entregue para constar dos anais desta CPI. Em seguida tomaram assento à 
Mesa de Trabalhos os Senhores Ângelo Rizzo, Ricardo Toshio Ota, Vereador Nilton Alberto Mellão e Oswaldo Borçlli, 
sucessivamente. Após suas respectivas explanações responderam às questões formuladas pelos Senhores Parlamentares 
presentes, aduzindo em resumo que não foi realizado estudo de impacto sócio-econômico quando do estabelecimento da 
praça de pedágio ora questionada na Comarca de Barueri, e queó preço do mesmo, três reais e dez centavos (R$ 3,10), foi 
estipulado em função da planilha de custos das obras a serem desenvolvidas pela Via Oeste, diferenciando-se dos preços 
estabelecidos para as demais praças de pedágio existentes no Estado. Em seguida foi votado e aprovado o adiamento do 
depoimento dos demais convocados para esta Reunião. Nada mais havendo a tratar o Senhor Presidente agradeceu a pre
sença dos Senhores Parlamentares, ao Senhor Presidente e funcionários da Câmara, aos depoentes e ao público. Eu, 
Denise da Trindade de Carvalho, Agente Técnico Legislativo, secretariei e lavrei a presente ata, que vai assinada por Sua 
Excelência e por mim. O completo teor dos trabalhos da reunião foi gravado pelo Sérviço de Áudiofonia e somente após 
concluída a transcrição taquigráfica passará a fazer parte integrante desta ata, para todos os fins regimentais. Aprovada em 
reunião de 24/02/2000. a) Geraldo Vinholi - Presidente a) Denise da Trindade de Ca/valho - Secretária.

Dia 24.fevereiro.2000:
Sessão realizada na ALESP.
ATA DA OITAVA REUNIÃO DA COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO, COM A FINALIDADE DE APURAR DESDE O 

ESTABELECIMENTO DE CRITÉRIOS DE CONCESSÃO, CUMPRIMENTO DE CONTRATOS E IRREGULARIDADES NAS 
COBRANÇAS DE PEDÁGIO NO ESTADO DE SÃO PAULO, TOMADOS POR CONCESSÃO POR EMPRESAS PARTICULARES.

Aos vinte e quatro dias do mês de fevereiro do ano de dois mil, às dez horas, no Plenário José Bonifácio, realizou-se a 
Oitava Reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito constituída com a finalidade de apurar desde o estabelecimento de 
critérios de concessão, cumprimento de contratos e irregularidades nas cobranças de pedágio no Estado de São Paulo, 
tomados por concessão por empresas particulares, convocada e presidida pelo Senhor Deputado Geraldo Vinholi. 
Presentes os Senhores Deputados Claury Alves da Silva, Duarte Nogueira, José Rezende, Roberto Morais, José Zico Prado, 
Carlos Zarattini, Sidney Beraldo e Edmir Chedid (membros efetivos). Ausentes os Senhores Deputados Antônio Salim 
Curiatti e Luis Carlos Gondim. Presentes também os Senhores Deputados Ary Fossen e Milton Flávio. Havendo número 
regimental, o Senhor Presidente declarou aberta a reunião, sendo dispensada a leitura da ata da reunião anterior, que foi 
dada por aprovada. A reunião tinha a finalidade de ouvir o Senhor Plinio Oswaldo Assmann, ex-secretário de Transportes 
do Estado de São Paulo, e atual Diretor Superintendente do IPT - Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São 
Paulo. Após sua explanação respondeu às questões formuladas pelos Senhores Parlamentares presentes. Afirmou que 
realmente a Agência Reguladora de Transportes deveria ter precedido as concessões, porém o processo não se completou 
em prazo hábil. Aduziu que o processo de fiscalização das praças de pedágio em São Paulo é muito simples, sendo a 
Agência necessária tão somente para constatar a existência ou não de fila. Questionado sobre a opção da adoção de mode
lo que torna a tarifa mais cara ao usuário, afirmou que a tarifa praticada não é cara, sendo mais barata que a existente na 
França. O DER vai definir onde será aplicado o dinheiro oriundo das concessões realizadas. Afirmou que os 5 (cinco ) mil 
quilômetros concessionados cobrem mais de 70% do fluxo de veículos em estradas no Estado de São Paulb. Que não 
foram realizados quaisquer estudos, além do efetuado para constatar a viabilidade económico-financeira de cada lote. Que 
foi adotado o IGPM como segurança para as concessionárias para garantir o equilíbrio econômico financeiro contratual, 
sendo esta a melhor cesta de moedas que o Estado possui. Que a revisão da tarifa de pedágio alteraria este equilíbrio eco
nómico-financeiro. Que o aumento do transporte coletivo é feito por planilha, posto tratar-se de concessão onerosa. Que o 
DER não tem propósito de controlar as obras realizadas pelas concessionárias. Que a decisão da adoção tarifária atual foi 
decisão de Governo, não baseada em planilhas ou estudos. O Senhor Deputado Zarattini solicitou que seja encaminhada a 
esta Comissão a Ata do PEDE onde foi decidido o valor instituído da tarifa de pedágio. Afirmou que a lei paulista não prevê 
a concessão onerosa, e que, portanto, o atual modelo foi pautado na legislação federal. Quanto ao eventual descumpri- 
mento legal, onde praças de pedágio são instaladas a menos de 36 quilômetros do centro das.cidades, ponderou que a lei 
já não atinge mais seus objetivos, e portanto não pode ser pinçada. Quanto à questão da fibra ótica, afirmou que a 
Secretaria não tinha a obrigação de saber sobre o assunto, quando da contratação das concessões. Salientou a necessida
de de instauração da Agência Reguladora de Transportes com urgência, e ponderou que com a introdução de tecnologia o 
usuário pagará tão somente pelo que irá utilizar, e não pela média.Com relação ao preço a ser praticado na cobrança de 
pedágio nas marginais, afirmou ser este exceção em relação ao restante do adotado pela malha viária, e que não foram 
efetuados estudos sobre os reflexos a serem produzidos nos usuários. Afirmou que, caso a DERSA e o DER operacionali- 
zassem este sistema, o preço e a qualidade poderiam ficar comprometidos. Aduziu, ainda, desconhecer o motivo de se 
emplacarem todos os veículos da DERSA e da Polícia Rodoviária em Curitiba. Nada mais havendo a tratar, o Senhor 
Presidente agradeceu a presença aos Senhores Parlamentares, ao Senhor depoente e ao público. Eu, Denise da Trindade 
de Carvalho, Agente Técnico Legislativo, secretariei e lavrei a presente ata, que vai assinada por Sua Excelência e por mim. 
O completo teor dos trabalhos da reunião foi gravado pelo Serviço de Audiofonia e somente após concluída a transcrição 
taquigráfica passará a fazer parte integrante desta ata, para todos os fins regimentais. Aprovada em reunião de 02/03/2000. 
a) Geraldo Vinholi - Presidente a) Denise da Trindade de Carvalho - Secretária

Dia 02.março.2000:
Sessão realizada na ALESP.
ATA DA NONA REUNIÃO DA COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO, COM A FINALIDADE DE APURAR DESDE O 

ESTABELECIMENTO DE CRITÉRIOS DE CONCESSÃO, CUMPRIMENTO DE CONTRATOS E IRREGULARIDADES NAS 
COBRANÇAS DE PEDÁGIO NO ESTADO DE SÃO PAULO, TOMADOS POR CONCESSÃO POR EMPRESAS PARTICULARES.

Aos dois dias do mês de março do ano de dois mil, às dez horas, no Plenário José Bonifácio, realizou-se a Nona Reunião 
da Comissão Parlamentar de Inquérito constituída com a finalidade de apurar desde o estabelecimento de critérios de conces
são, cumprimento de contratos e irregularidades nas cobranças de pedágio no Estado de São Paulo, tomados por concessão 
por empresas particulares, convocada e presidida pelo Senhor Deputado Geraldo Vinholi. Presentes os Senhores Deputados 
Claury Álves da Silva, Antônio Salim Curiatti, Luis Carlos Gondim, Duarte Nogueira, José Rezende, Roberto Morais, José Zico 
Prado, Carlos Zarattini, Sidney Beraldo e Edmir Chedid (membros efetivos). Presente também o Senhor Deputado Nabi Abi 
Chedid. Havendo número regimental, o Senhor Presidente declarou aberta a reunião, sendo dispensada a leitura da ata da 
reunião anterior, que foi dada por aprovada. A reunião tinha a finalidade de ouvir o Senhor José Vitor Soalheiro Couto, 
Coordenador Geral da Comissão de Monitoramento das Concessões da Secretaria dos Transportes do Governo do Estado de 
São Paulo. Antes de passar a palavra ao Senhor convidado, o senhor Presidente a concedeu ao Excelentíssimo Senhor Vice- 
Presidente, Antônio Salim Curiatti, que ponderou sobre as questões atinentes à multiplicação de praças de pedágios, conges
tionamento nas rodovias e medidas a serem adotadas por esta Comissão. Em seguida com a palavra, o Senhor convidado 
aduziu que está no cargo de direção desde setembro último, explanando sobre a composição da mesma. Distribuiu planilhas, 
e ponderou sobre as funções da Comissão de Monitoramento. Respondeu às questões formuladas pelos Senhores 
Parlamentares presentes, aduzindo que a opção tarifária é política. Aduziu que os valores fornecidos pela imprensa como 
anuais serão auferidos com a fibra ótica no prazo de 20 anos, representando a parte fixa dos contratos firmados, de cerca de 
2,08% da receita prevista. Sobre o sistema de fiscalização, informou que o mesmo é auferido pelo INMETRO. Existem ainda 
detetores ao longo das pistas, bem como contagem física, e todas as informações sobre a passagem dos veículos nas praças 
de pedágio são registradas por "back-up". Empresas de apoio à fiscalização serão contratadas. Nada mais havendo a tratar, o 
Senhor Presidente agradeceu a presença aos Senhores Parlamentares, ao Senhor depoente e ao público. Eu, Denise da 
Trindade de Carvalho, Agente Técnico Legislativo, secretariei e lavrei a presente ata, que vai assinada por Sua Excelência e . 
por mim. O completo teor dos trabalhos da reunião foi gravado pelo Serviço de Audiofonia e somente após concluída a trans
crição taquigráfica passará a fazer parte integrante desta ata, para todos os fins regimentais. Aprovada em reunião de 
16/03/2000. a) Geraldo Vinholi - Presidente a) Denise da Trindade de Carvalho - Secretária

Diá 16.março.2000:
Sessão realizada na ALESP.
ATA DA DÉCIMA REUNIÃO DA COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO, COM A FINALIDADE DE APURAR DESDE 

O ESTABELECIMENTO DE CRITÉRIOS DE CONCESSÃO, CUMPRIMENTO DE CONTRATOS E IRREGULARIDADES NAS 
COBRANÇAS DE PEDÁGIO NO ESTADO DE SÃO PAULO, TOMADOS POR CONCESSÃO POR EMPRESAS PARTICULARES.

Aos dezesseis dias do mês de março do ano de dois mil, às dez horas, no Plenário José Bonifácio, realizou-se a Nona 
Reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito constituída com a finalidade de apurar desde o estabelecimento de critérios 
de concessão, cumprimento de contratos e irregularidades nas cobranças de pedágio no Estado de São Paulo, tomados por 
concessão pór empresas particulares, convocada e presidida pelo Senhor Deputado Geraldo Vinholi. Presentes os 
Senhores Deputados Claury Alves da Silva, Antônio Salim Curiatti, Luis Carlos Gondim, Duarte Nogueira, José Rezende, 
Roberto Morais, José Zico Prado, Carlos Zarattini, Sidney Beraldo e Edmir Chedid (membros efetivos). Presentes também 
os Senhores Deputados Ary Fossen e Dorival Braga. Havendo número regimental, o Senhor Presidente declarou aberta a 
reunião, sendo dispensada a leitura da ata da reunião anterior, que foi dada por aprovada. A reunião tinha a finalidade de 
ouvir a Senhora Zilla Patrícia Bendit, Coordenadora de Comunicações da Comissão de Monitoramento das Concessões da 
Secretaria dos Transportes do Governo do Estado de São Paulo. Com a palavra, a Senhora convidada aduziu que está no 
cargo há cerca de um ano e meio. Distribuiu duas pastas, contendo explanações e documentos, e ponderou sobre suas fun
ções da Comissão de Monitoramento. Respondendo às questões formuladas pelos Senhores Parlamentares presentes, 
aduziu que uma das preocupações de sua Coordenadoria é estabelecer um relacionamento transparente entre o público e 
as Concessionárias. Um dos meios adotados foi o estabelecimento das CAF's, Comissões com a finalidade de visitar os tre
chos concessionados e opinar, através de formulários, sobre o desempenho das Concessionárias, servindo tal instrumento 
para comparar a satisfação de expectativas dos usuários em relaçãq ao serviço prestado. Esclareceu que a CAF é órgão opi
nativo, e que o mesmo não aplica multas. Foi solicitada pelos Senhores Parlamentares a tabulação dos dados obtidos atra
vés das visitas realizadas pelas CAF’s, bem como da pesquisa de satisfação realizada por aquela Coordenadoria. Afirmou 
desconhecer os problemas que atrasaram a contratação de empresa fiscalizadora das Concessionárias pelo DER. Afirmou, 
ainda, que não foi realizado estudo ou pesquisa sobre o impacto sócio-econômico causado pela majoração dos pedágios. 
Com a palavra, o Senhor Deputado Claury Alves Silva reiterou â Secretaria de Transportes, presente através de seus repre
sentantes nesta Reunião, a solicitação dos balanços das Concessionárias, cronograma de obras e últimas 3 pesquisas de 
VDM. Com a palavra o Senhor Presidente informou sobre a Reunião externa a ser realizada em Piracicaba, bem como 
sobre a ausência do Senhor Flávio Benatti à presente Reunião, em descumprimento à convocação desta Comissão. Nada 
mais havendo a tratar, o Senhor Presidente agradeceu a presença aos Senhores Parlamentares, ao Senhor depoente e ao 
público. Eu, Denise da Trindade de Carvalho, Agente Técnico Legislativo, secretariei e lavrei a presente ata, que vai assina
da por Sua Excelência e por mim. O completo teor dos trabalhos da reunião foi gravado pelo Serviço de Audiofonia e 
somente após concluída a transcrição taquigráfica passará a fazer parte integrante desta ata, para todos os fins regimen
tais. Aprovada era reunião de 17/03/2000. Geraldo Vinholi - Presidente a) Denise da Trindade de Carvalho - Secretária

Dia 17.março.2000:
Sessão regional realizada em Piracicaba.
ATA DA DÉCIMA PRIMEIRA REUNIÃO DA COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO, COM A FINALIDADE DE APURAR 

DESDE O ESTABELECIMENTO DE CRITÉRIOS DE CONCESSÃO, CUMPRIMENTO DE CONTRATOS E IRREGULARIDADES NAS 
COBRANÇAS DE PEDÁGIO NO ESTADO DE SÃO PAULO, TOMADOS POR CONCESSÃO POR EMPRESAS PARTICULARES.

Aos dezessete dias do mês de março do ano de dois mil, às dez horas, na Câmara Municipal de Piracicaba, realizou-se 
a Décima Primeira Reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito constituída com a finalidade de apurar desde o estabele-



cimento de critérios de concessão, cumprimento de contratos e irregularidades nas cobranças de pedágio no Estado de 
São Paulo, tomados por concessão por empresas particulares, convocada e presidida pelo Senhor Deputado Geraldo 
Vinholi. Presentes os Senhores Deputados Duarte Nogueira, Roberto Morais, José Zico Prado, Carlos Zarattini, Sidney 
Beraldo e Edmir Chedid {membros efetivos). Ausentes os Senhores Deputados Claury Alves Silva (motivo justificado), Luis 
Carlos Gondim, Antônio Salim Curiatti e José Rezende. Presentes também os Senhores Deputados Ary Fossen, Célia Leão 
e Vitof Sapienza. Havendo número regimental, o Senhor Presidente declarou aberta a reunião, sendo dispensada a leitura 
da ata’ da reunião anterior, que foi dada por aprovada. A Reunião tinha por objeto tratar de assuntos pertinentes a esta 
Comissão e ouvir os Senhores Braz Paulo Salles, Presidente do SINDETRAP - Sindicato de Empresas de Transporte de 
Cargas de Piracicaba; Silvio Felix da Silva, Produtor Rural; João Carlos Coelho Rocha, da Coordenadoria de Investimentos 
da Comissão de Monitoramento das Concessões e Permissões da Secretaria dos Transportes do Governo do Estado de 
São Paulo; José Pedro Leite da Silva, vereador do Município de Piracicaba; e Cláudio de Oliveira, 1S Secretário do Sindicato 
dos Transportadores Rodoviários Autônomos de Bens do Estado de São Paulo. 0  Senhor Presidente passou a palavra em 
prim eiro lugar para o Senhor João Carlos Coelho Rocha, da Coordenadoria de Investimentos da Comissão de 
Monitoramento dae Concessões e Permissões da Secretaria dos Transportes do Governo do Estado de São Paulo, que pon
derou sobre suas funções da Comissão de Monitoramento. Respondeu às questões formuladas pelos Senhores 
Parlamentares presentes. Em seguida, foi dada a palavra ao Senhor Silvio Felix da Silva, Produtor Rural, que distribuiu 
material explicativo e ponderou sobre as adversidades que a instalação de uma praça de pedágio trará para a Região de 
Piracicaba. Em seguida foi dada a palavra ao Senhor José Pedro Leite da Silva, vereador do Município de Piracicaba, pro
fessor na área de finanças que trouxe dados contundentes a esta Comissão, sobre o desequilíbrio entre os valores cobra
dos nas praças de pedágio da Região e os benefícios a serem incorporados. Ante o horário limite previamente estabeleci
do, o qual correspondia à abertura dos trabalhos legislativos daquela Casa de Leis, foi postergada a oitiva dos outros 
Senhores depoentes, em data a ser aprazada. Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente agradeceu a presença aos 
Senhores Parlamentares, ao Senhor depoente e ao público. Eu, Denise da Trindade de Carvalho, Agente Técnico 
Legislativo, secretariei e lavrei a presente ata, que vai assinada por Sua Excelência e por mim. O completo teor dos traba
lhos da reunião foi gravado pelo Serviço de Vídeo da Câmara Municipal de Piracicaba e somente após concluída a transcri
ção taquigráfica passará a fazer parte integrante desta ata., para todos ps fins regimentais. Aprovada em reunião de 
23/03/2000. Geraldo Vinholi - Presidente a) Denise da Trindade de Carvalho - Secretária

Dia 23.março.2000:
Sessão realizada na ALESP.
ATA DA DÉCIMA SEGUNDA REUNIÃO DA COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO, COM A FINALIDADE DE APU

RAR DESDE O ESTABELECIMENTO DE CRITÉRIOS DE CONCESSÃO, CUMPRIMENTO DE CONTRATOS E IRREGULARIDA
DES NAS COBRANÇAS DE PEDÁGIO NOvESTADO DE SÃO PAULO, TOMADOS POR CONCESSÃO POR EMPRESAS PARTI
CULARES.

Aos vinte e três dias do mês de março do ano de dois mil, às dez horas, no Plenário "José Bonifácio” , realizou-se a 
Décima Segunda Reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito constituída com a finalidade de apurar desde o estabeleci
mento de critérios de concessão, cumprimento de contratos e irregularidades nas cobranças de pedágio no Estado de São 
Paulo, tomados por concessão por empresas particulares, convocada e presidida pelo Senhor Deputado Geraldo Vinholi. 
Presentes os Senhores Deputados Duarte Nogueira, Roberto Morais, José Zico Prado, Carlos Zarattini, Sidney Beraldo, 
José Rezende, Luis Carlos Gondim, Claury Alves Silva e Edmir Chedid (membros efetivos). Ausente o Senhor Deputado 
Antônio Salim Curiatti. Presente também o Senhor Deputado Vítor Sapienza. Havendo número regimental, o Senhor 
Presidente declarou aberta a reunião, sendo dispensada a leitura da ata da reunião anterior, que foi dada por aprovada. A 
Reunião tinha por objeto tratar de assuntos pertinentes a esta Comissão, e ouvir o Senhor Fernando Carrazedo, diretor 
administrativo da Companhia do Metropolitano de São Paulo, o qual não pôde comparecer. A  Comissão decidiu pela oitiva 
do Senhor Sebastião Ricardo Martins, Coordenador de Operações da Comissão de Monitoramento das Concessões e 
Permissões da Secretaria dos Transportes do Governo do Estado de São Paulo. O Senhor Presidente passou a palavra em 
primeiro lugar para o Senhor Sebastião Ricardo Martins, que passou a tecer explicações sobre suas funções na aludida 
Comissão. Respondendo às questões formuladas pelos Senhores Parlamentares presentes, ponderou sobre a relação entre 
as concessionárias e a Polícia Militar Rodoviária, aduziu pertencerem às concessionárias, a titulo de receita acessória, os 
valores auferidos com cobrança de estadia de veículos recolhidos ao pátio pela Polícia. Questionado sobre a capacidade do 

, DER em administrar as multas aplicadas no momento, respondeu que o órgão se está aparelhando. Alegou que a arrecada
ção com receitas acessórias, pelas concessionárias, giram em torno de 3,4% a 3,5%. Apontou ser de 12 segundos o tempo 
médio a ser despendido pelo usuário atendido na praça de pedágio, e encarregou-se de encaminhar os cálculos de níveis, 
notadamente do nível D (estudos e controle), bem como o organograma da Comissão de Monitoramento das Concessões e 
Permissões no âmbito da Secretaria de Transportes do Estado de São Paulo, contagem de VDM do DERSA/DER e valores 
despendidos com o ticket-pedágio . Pelos Senhores Parlamentares foi deliberada a elaboração de projeto substitutivo ao 
apresentado, quando à criação da Agência de Transportes no âmbito estadual, e a oitiva dos Srs.: Claudia Costin, Floriano 
Peixoto Azeredo Marques e Arthur Bueno Nuevo Filho. Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente agradeceu a pre
sença aos Senhores Parlamentares, ao Senhor depoente e ao público. Eu, Denise da Trindade de Carvalho, Agente Técnico. 
Legislativo, secretariei e lavrei a presente ata, que vai assinada por Sua Excelênciá e por mim. O completo teor dos traba
lhos da reunião foi gravado pelo Serviço de Vídeo da Câmara Municipal de Piracicaba e somente após concluída a transcri
ção taquigráfica passará a fazer parte integrante desta ata, para todos os fins regimentais. Aprovada em reunião de 
05/04/2000. a) Geraldo Vinholi - Presidente a) Denise da Trindade de Carvalho - Secretária

Dia 05.abril.2000:
Sessão realizada na ALESP.
ATA DA DÉCIMA TERCEIRA REUNIÃO DA COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO, COM A FINALIDADE DE APURAR 

DESDE O ESTABELECIMENTO DE CRITÉRIOS DE CONCESSÃO, CUMPRIMENTO DE CONTRATOS E IRREGULARIDADES NAS 
COBRANÇAS DE PEDÁGIO NO ESTADO DE SÃO PAULO, TOMADOS POR CONCESSÃO POR EMPRESAS PARTICULARES.

Aos cinco dias do mês de abril do ano de dois mil, às dez horas, no Plenário "José Bonifácio", realizou-se a Décima 
Terceira Reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito constituída com a finalidade de apurar desde o estabelecimento de 
critérios de concessão, cumprimento de contratos e irregularidades nas cobranças de pedágio no Estado de São Paulo, 
tomados por concessão por empresas particulares, convocada e presidida pelo Senhor Deputado Geraldo Vinholi. 
Presentes os Senhores Deputados Claury Alves da Silva, Duarte Nogueira, Sidney Beraldo, Roberto Morais, José Zico 
Prado, Edmir Chedid, José Rezende e Luis Carlos Gondim (membros efetivos). Ausentes os Senhores Deputados Antônio 
Salim Curiatti e Carlos Zarattini. Presente também, no decorrer dos trabalhos, o Senhor Deputado Vaz de Lima. Havendo 
número regimental, o Senhor Presidente declarou abertos os trabalhos, sendo dispensada a leitura da ata da reunião ante
rior, que foi dada por aprovada. O Senhor Presidente lembrou a visita dos membros da CPI à Secretaria de Estado dos 
Transportes e à Comissão de Concessões e falou do cronograma de trabalhos estabelecido para ouvir as autoridades. A 
reunião tinha a finalidade de ouvir os Senhores Jair Ariovaldo Fofi (Jair Mutuca), Radialista da Rádio Mensagem (Taquara 
Branca), e João Manoel dos Santos, Vereador da Câmara Municipal de Piracicaba. Após informar sobre a ausência do pri
meiro, o Senhòr Presidente comunicou a presença do segundo, o qual foi convidado a tomar assento à Mesa. Após solici
tar ao vereador a qualificação e o juramento, o Senhor Presidente explicou-lhe que o motivo da reunião deveu-se à declara
ção do convocado a jornal de Piracicaba. Com a palavra, o Vereador João Manoel dos Santos prestou esclarecimento sobre 
a declaração publicada no jornal "A Tribuna de Piracicaba". Em seguida, pronunciaram-se a respeito os Senhores 
Deputados Duarte Nogueira, Claury Alves da Silva, Sidney Beraldo, José Zico Prado, Luis Carlos Gondim, Edmir Chedid, 
José Rezende e Roberto Morais. Manifestando-se a respeito, o Senhor Presidente fez algumas observações ao Vereador 
João Manoel dos Santos, agradecendo-lhe a presença. Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente declarou encerra
da a reunião. Eu, Ademar Trindade Cruz, Agente Técnico Legislativo, secretariei a reunião e lavrei a presente ata, que vai 
assinada por Sua Excelência e por mim. O completo teor dos trabalhos da reunião foi gravado pelo Serviço de Audiofonia 
e somente após concluída a transcrição taquigráfica passará a fazer parte integrante desta ata, para todos os fins regimen
tais. Aprovada em reunião de 06 /04/2000. a) Geraldo Vinholi - Presidente a) Ademar Trindade Cruz - Secretário

Dia 06.abril.2000:
Sessão realizada na ALESP.
ATA DA DÉCIMA QUARTA REUNIÃO DA COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO, COM A FINALIDADE DE APURAR 

DESDE O ESTABELECIMENTO DE CRITÉRIOS DE CONCESSÃO, CUMPRIMENTO DE CONTRATOS E IRREGULARIDADES NAS 
COBRANÇAS DE PEDÁGIO NO ESTADO DE SÃO PAULO, TOMADOS POR CONCESSÃO POR EMPRESAS PARTICULARES.

Aos seis dias do mês de abril do ano de dois mil, às dez horas, no Plenário "Tiradentes'1, realizou-se a Décimá Quarta 
Reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito constituída com a finalidade de apurar desde o estabelecimento de critérios 
de concessão, Cumprimento de contratos e irregularidades nas cobranças de pedágio no Estado de São Paulo, tomados 
por concessão por empresas particulares, convocada e presidida pelo Senhor Deputado Geraldo Vinholi. Presentes os 
Senhores Deputados Claury Alves da Silva, Duarte Nogueira, Sidney Beraldo, Roberto Morais, José Zico Prado, Edmir 
Chedid, José Rezende, Antônio Salim Curiatti e Carlos Zarattini (membros efetivos). Ausente o Senhor Deputado Luis 
Carlos Gondim. Presentes também, no decorrer dos trabalhos, os Senhores Deputados Cícero de Freitas, Vitor Sapienza e 
Lobbe Neto. Havendo número regimental, o Senhor Presidente declarou abertos os trabalhos, sendo dispensada a leitura 
da ata da reunião anterior, que foi dada por aprovada. A reunião tinha a finalidade de ouvir o Senhor Mário Manuel Seabra 
Rodrigues Bandeira, Coordenador Administrativo-Financeiro da Comissão de Monitoramento das Concessões e 
Permissões dos Serviços Públicos no âmbito da Secretaria de Transportes do Governo do Estado de São Paulo. Em segui
da, o Senhor Presidente deu a palavra ao Senhor Vice-Presidente, que informou à Comissão sobre as péssimas condições 
das estradas sob o controle da SPVias, instando providências por parte deste Órgão. Estando presentes representantes da 
Comissão de Monitoramento das Concessões e Permissões dos Serviços Públicos no âmbito da Secretaria de Transportes 
do Governo do Estado de São Paulo, o Senhor Presidente deu conhecimento àquele Órgão da necessidade de providên
cias, com a urgência que o caso requer. Em seguida, o Senhor Presidente convidou o senhor depoente a tomar assento à 
Mesa. Com a palavra, o Senhor Mário Manuel Seabra Rodrigues Bandeira explanou sobre suas atividades dentro da referi
da Comissão de Monitoramento. Em seguida, respondendo aos questionamentos formulados pelos Senhores 
Parlamentares, aduziu que, considerando a modelagem do programa de concessão em tela, necessária serra a confecção 
de nova engenharia financeira para baixar o valor da.tarifa, e que tal decisão depende do Estado. Afirmou que a fiscaliza
ção até o momento é feita por amostragem, e que a Comissão de Monitoramento ainda não efetuou nenhuma auditoria. 
Que é pequena a probabilidade dos documentos encaminhados à Comissão de Monitoramento estarem contaminados 
com dados de acionistas. Quanto ao cronograma físico-financeira estar em atraso no que diz respeito às concessionárias, 
informou que foi feito por parte da Comissão de Monitoramento "realinhamento", e que este cronograma deverá estar em 
ordem até janeiro do próximo ano. Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente declarou encerrada a reunião. Eu, 
Denise da Trindade de Carvalho, Agente Técnico Legislativo, secretariei e lavrei a presente ata, que vai assinada por Sua 
Excelência e por mim. O completo teor dos trabalhos da reunião foi gravado pelo Serviço de Audiofonia e somente após 
concluída a transcrição taquigráfica passará a fazer parte integrante desta ata, para todos os fins regimentais. Aprovada em 
reunião de 13/04/2000. a) Geraldo Vinholi - Presidente a) Denise da Trindade de Carvalho - Secretária.

Dia 13.abril.2000:
Sessão realizada na ALESP.
ATA DA DÉCIMA QUINTA REUNIÃO DA COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO, COM A FINALIDADE DE APURAR 

DESDE O ESTABELECIMENTO DE CRITÉRIOS DE CONCESSÃO, CUMPRIMENTO DE CONTRATOS E IRREGULARIDADES NAS 
COBRANÇAS DE PEDÁGIO NO ESTADO DE SÃO PAULO, TOMADOS POR CONCESSÃO POR EMPRESAS PARTICULARES.

Aos treze dias do mês de abril do ano de dois mil, às dez horas, no Plenário "Tiradentes” , realizou-se a Décima Quinta 
Reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito constituída com a finalidade de apurar desde o estabelecimento de critérios 
de concessão, cumprimento de contratos e irregularidades nas cobranças de pedágio no Estado de São Paulo, tomados 
por concessão por empresas particulares, convocada e presidida pelo Senhor Deputado Geraldo Vinholi. Presentes os 
Senhores Deputados Claury Alves da Silva, Duarte Nogueira, Roberto Morais, José Zico Prado, José Rezende e Carlos 
Zarattini (membros efetivos). Ausentes os Senhores Deputados Luis Carlos Gondim, Sidney Beraldo, Edmir Chedid e

Antônio Salim Curiatti. Presente também, no decorrer dos trabalhos, o Senhor Deputado Ary Fossen. Havendo número 
regimental, o Senhor Presidente declarou abertos os trabalhos, sendo dispensada a leitura da ata da reunião anterior, que 
foi dada por aprovada. A reunião teve por finalidade tratar de assuntos pertinentes a esta Comissão, bem como a oitiva dos 
Senhores Lúcio Boaventura Gomes, Sócio-Gerente da Barramar Mercantil Ltda.; Paulo Borges, Diretor da Barramar 
Mercantil Ltda., e Lineu Neves Mazano, Presidente do Sindicato dos Servidores do Departamento de Estradas de Rodagem 
do Estado de São Paulo. O Senhor Presidente esclareceu que os depoentes Lúcio Boaventura Gomes e Paulo Borges não 
poderiam estar presentes, em virtude de compromissos anteriormente agendados. Com a palavra, o Senhor Deputado 
Zarattini ponderou que a empresa, ao ser reconvocada a comparecer nesta Comissão, deverá ser advertida sobre a impos
sibilidade de nova alteração de data. Em seguida, o Senhor Presidente concedeu a palavra ao convidado, Senhor Lineu 
Alves Mazano, que, após declarar sua qualificação, passou a explanar sobre o tema objeto desta CPI, entregando material 
elucidativo aos Senhores Parlamentares. Informou que um dos maiores problemas enfrentados atualmente pelos funcioná
rios de carreira do DER reside na brutal desigualdade salarial praticada pelos dirigentes do Órgão, que pagam aos empre
gados contratados altos salários, gerando em torno de 11 a 12 mil reais o salário de um Coordenador, e que um dos res
ponsáveis dentro da Comissão de Monitoramento, Senhor Dilson Funaro, sofreu processo de falência e foi alvo de proces
so de sindicância em Órgão público pelo qual passou anteriormente (IPT). Teceu ainda considerações a respéito dos altos 
valores que estão sendo despendidos pelo DER com os contratos terceirizados, contratos estes aos quais não se tem aces
so com facilidade, assim como aos gastos que estão sendo efetivados com o DER, todos estes pagamentos efetuados com 
o dinheiro recebido pelo ônus advindo dos contratos de concessão. Afirmou que o custo real de manutenção de um siste
ma simples (estrada) gira em torno de 15 a 20 mil reais por quilômetro por ano, e solicitou aos Senhores Parlamentares a 
investigação sobre a legalidade de cobrar-se pedágio para investimento, citando legislação contrária. Solicitou, ainda, que 
os mesmos verifiquem a legalidade da situação de concessão de subsídio por parte do Governo Estadual aos caminhões, 
citando mais uma vez legislação contrária. Em seguida, respondendo às questões formuladas pelo Senhores Parlamentares 
Roberto Morais, Claury Alves da Silva, Carlos Zarattini, José Rezende, José Zico Prado e Ary Fossen, aduziu que o DER se 
encontra sucateado, sem que sejam efetivados os investimentos necessários para que o Órgão desempenhe as funções 
necessárias. Ponderou que existem servidores recebendo em casa, sem trabalhar, configurando isto uma falha na adminis
tração, solicitando esta Comissão aos representantes presentes do DER que encaminhem a esta Comissão a lista com qua
lificação, salários e período anterior a esta data no qual estes funcionários se encontram afastados. Que a Barramar ainda 
não iniciou suas obras nas estradas não concessionadas. Afirmou que legal seria conceder aquilo que se vai fazer (e não o 
que já está feito), como ocorre em outros paises. Quanto à Agência Reguladora de Transportes, afirmou que a mesma 
deverá ter capacidade para normatizar, regular e fiscalizar, inclusive o DER. Em Seguida, o Senhor Presidente anunciou que 
no próximo dia 04 de maio será realizada audiência pública para discutir a Agência Reguladora de Transportes no Estado 
de São Paulo, e solicitou aos Senhores Parlamentares membros desta Comissão que se dirigissem à sala da Liderança do 
PDT, onde ocorreria uma reunião com a Procuradoria desta Casa de Leis, para que as medidas judiciais cabíveis sejam ado
tadas em face dos descumprimentos verificados ante a solicitação de documentação e convocações. Nada mais havendo a 
tratar, o Senhor Presidente declarou encerrada a reunião. Eu, Denise da Trindade de Carvalho,'Agente Técnico Legislativo, 
secretariei os trabalhos e lavrei a presente ata, que vai assinada por Sua Excelência e por mim. O completo teor dos traba
lhos da reunião foi gravado pelo Serviço de Audiofonia e somente após concluída a transcrição taquigráfica passará a fazer 
parte integrante desta ata, para todos os fins regimentais. Aprovada em reunião de 14 /04/2000. a) Geraldo Vinholi - 
Presidente a) Denise da Trindade de Carvalho - Secretária

Dia 14.abril.2000:
Sessão regional realizada em Sorocaba.
ATA DA DÉCIMA SEXTA REUNIÃO DA COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO, COM A FINALIDADE DE APURAR 

DESDE O ESTABELECIMENTO DE CRITÉRIOS DE CONCESSÃO, CUMPRIMENTO DE CONTRATOS E IRREGULARIDADES NAS 
COBRANÇAS DE PEDÁGIO NO ESTADO DE SÃO PAULO, TOMADOS POR CONCESSÃO POR EMPRESAS PARTICULARES.

Aos quatorze dias do mês de abril do ano de dois mil, às dez horas, na Câmara Municipal de Sorocaba, realizou-se a 
Décima Sexta Reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito constituída com a finalidade de apurar desde o estabeleci
mento de critérios de concessão, cumprimento de contratos e irregularidades nas cobranças de pedágio no Estado de São 
Paulo, tomados por concessão por empresas particulares, convocada e presidida pelo Senhor Deputado Geraldo Vinholi. 
Presentes os Senhores Deputados Duarte Nogueira, Roberto Morais, José Zico Prado, Edmir Chedid (membros efetivos). 
Ausentes os Senhores Deputados José Rezende, Claury Alves da Silva, Carlos Zarattini, Luis Carlos Gondim, Sidney 
Beraldo, Edmir Chedid e Antônio Salim Curiatti. Presentes também os Senhores Deputados Caldini Crespo, Hamilton 
Pereira e Terezinha da Paulina. Havendo número regimental, o Senhor Presidente declarou abertos os trabalhos, sendo dis
pensada a leitura da ata da reunião anterior, que foi dada por aprovada. A reunião teve por finalidade tratar de assuntos 
pertinentes a esta Comissão, bem como a oitiva dos Senhores Cláudio de Oliveira, 1s Secretário do Sindicato dos 
Transportadores Rodoviários Autônomos de Bens do Estado de São Paulo, e Dr. Adriano Murgel Branco. O Senhor 
Presidente passou a palavra ao Senhor Adriano Murgel Branco, que, após qualificação, passou a discorrer sobre o tema 
objeto da presente CPI. Respondendo aos questionamentos formulados pelos Senhores Deputados Hamilton Pereira, 
Duarte Nogueira, Terezinha da Paulina, José Zico Prado, Caldini Crespo e Edmir Chedid, aduziu que não sabe especificar 
onde os recursos oriundos do dinheiro arrecadado pelo DER, com as concessões, estão sendo investidos. Afirmou que o 
DER a princípio foi sacrificado, más que será recriado, e que o projeto de lei para tanto será encaminhado á Assembléia 
Legislativa. Quanto aos critérios adotados para o estabelecimento da tarifa de pedágio, afirmou que a tarifa cobrada nunca 
é exatamente proporcional ao serviço que se presta, e que a regra estabelece condição média. Declarou que na França 
existe um túnel pedagiado, onde o cidadão prefere pagar para obter conforto, usando-o ao invés de utilizar caminho ofere
cido sem ônus. Que a nova lei de concessões é um mecanismo de parcerias, e as adversidades advêm da inexperiência, e 
não de falta de transparência. Considerou ruim o projeto que se encontra na Assembléia Legislativa, que cria a Agência 
Reguladora de Transportes Estaduais. Afirmou que a Agência deve estar fundada em conceito de autarquia especial, e deve 
ser forte, posto que já temos 12 concessões de rodovias no Estado, além do DER que também deve ser submetido ao seu 
controle. Afirmou que as rodovias que já estão cobrando pedágio sem ter efetivado a devida duplicação, eslão gastando 
para operacionalizar as obras, e terão prejuízos durante 8 anos. O Estado ceder o patrimônio que já tinha e ter adotado este 
sistema fez com que o pedágio ficasse mais barato do que se adotasse outro modelo. Apesar do conceito da lei que autori
za as concessões mandar que as receitas acessórias sejam consideradas para abaixar o preço da tarifa, não foi este o con
ceito adotado nas concessões em tela. Há cerca de 30 anos atrás, houve mudança conceitua! relativa à cobrança que o 
Estado deveria fazer. Foi deliberado que o pedágio não seria a solução, e custos e outros problemas foram alegados em 
favor da Taxa Rodoviária Única, atual IPVA. Foram então eliminados os pedágios, mas não a Taxa. Colocada a possibilida
de de bitributação por parte do Estado, o Senhor depoente aduziu que, assim como a ausência do Imposto Único sobre 
Combustíveis inviabilizou o sistema rodoviário federal, a ausência desta taxa poderia trazer sérios prejuízos ao sistema 
estadual. Em seguida, o Senhor Deputado Edmir Chedid perguntou ao Senhor Presidente da Comissão sobre a resposta do 
Senhor Secretário de Transportes às indagações levadas por esta Comissão em visita àquela Secretaria. Ante a ausência 
das mesmas, solicitou tenha esta Comissão seus trabalhos prorrogados pelò prazo suplementar de 90 dias, a contar da 
data de seu vencimento, proposta que será colocada em votação. Em seguida, fez uso da palavra o Senhor José Roberto G. 
Lopes, presidente da AUREP - Associação dos Usuários das Rodovias Estaduais de Piedade, entidade que fiscaliza as ativi
dades nas estradas, e os serviços locais oferecidos. A Entidade afirma que o Estado deve abaixar o valor do IPVA, posto 
que tal tributo está sendo cobrado em duplicidade. Afirma, ainda, que a mudança de trecho a ser recapeado pelas conces
sionárias prejudica os usuários, na medida em que tais mudanças são sempre feitas deixando-se os piores trechos sem o 
serviço devido. Em seguida, o Senhor Presidente passou a palavra ao Senhor Cláudio de Oliveira, presidente do Sindicam - 
Sindicato dos Transportadores Rodoviários Autônomos de Bens do Estado de São Paulo, o qual aduziu ser esta CPI muito 
importante para esclarecer a situação atual dos pedágios. Afirmou que o Sindicato compra cerca de R$200.000,00 (duzen
tos mil reais) por mês em cupons de pedágio. Questionado sobre a possibilidade da inclusão do valor do pedágio no frete 
pelo caminhoneiro autônomo, afirmou desconhecer a existência de formas de controle desta situação. Afirmou que as 
estradas se encontram atualmente em melhor situação que antes das concessões, mas que, entretanto, a categoria dos 
caminhoneiros não tem segurança em relação aos roubos, nem durante o dia. Afirmou ser filiado ao Partido da Social 
Democracia Brasileira - PSDB. Em seguida o Senhor Deputado José Zico Prado requereu verbalmente à Secretaria de 
Transportes para que seja encaminhado a esta CPI o valor dos cupons vendidos mês a mês, desde seu estabelecimento até 
hoje, e os sistemas de controle existentes. Em seguida, o Senhor Presidente anunciou que no próximo mês de maio será 
realizada audiência pública para discutir a Agência Reguladora de Transportes no Estado de São Paulo Nada mais havendo 
a tratar, o Senhor Presidente declarou encerrada a reunião. Eu, Denise da Trindade de Carvalho, Agente Técnico 
Legislativo, secretariei os trabalhos e lavrei a presente ata, que vai assinada por Sua Excefência e por mim. Aprovada em 
reunião de 26/04/2000. a) Geraldo Vinholi - Presidente a) Denise da Trindade de Carvalho - Agente Técnico Legislativo

Dia26.abril.2000:
Sessão realizada na ALESP.
ATA DA DÉCIMA SÉTIMA REUNIÃO DA COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO, COM A FINALIDADE DE APURAR 

DESDE O ESTABELECIMENTO DE CRITÉRIOS DE CONCESSÃO, CUMPRIMENTO DE CONTRATOS E IRREGULARIDADES NAS 
COBRANÇAS DE PEDÁGIO NO ESTADO DE SÃO PAULO, TOMADOS POR CONCESSÃO POR EMPRESAS PARTICULARES.

Aos vinte e seis dias do mês de abril do ano de dois mil, às dez horas, no Plenário "D. Pedro I", realizou-se a Décima 
Sétima Reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito constituída com a finalidade de apurar desde o estabelecimento de 
critérios de concessão, cumprimento de contratos e irregularidades nas cobranças de pedágio no Estado de São Paulo, 
tomados por concessão por empresas particulares, convocada e presidida pelo Senhor Deputado Geraldo Vinholi. 
Presentes os Senhores Deputados Sidney Beraldo, Edmir Chedid, Antônio Salim Curiatti, Claury Alves da Silva, Roberto 
Morais, José Zico Prado, José Rezende e Carlos Zarattini (membros efetivos). Ausentes os Senhores Deputados Duarte 
Nogueira e Luis Carlos Gondim (licenciado). Presente também, no decorrer dos trabalhos, o Senhor Deputado Caldini 
Crespo. Havendo número regimental, o Senhor Presidente declarou abertos os trabalhos, sendo dispensada a leitura da ata 
da reunião anterior, que foi dada por aprovada. A reunião teve por finalidade tratar de assuntos pertinentes a esta 
Comissão, bém como a oitiva dos Senhores José Khalil Neto, Diretor Financeiro do DERSA - Desenvolvimento Rodoviário 
S/A, e Celson Ferrari, Diretor Representante dos Empregados do DERSA. Com a palavra o Senhor Presidente, deu ciência 
aos demais membros desta CPI sobre os documentos entrados, e da próxima Reunião a realizar-se no próximo dia 27 de 
abril do corrente, aduzindo que está sendo agendada data para a vinda do Senhor Secretário de Estado do Meio Ambiente 
nesta Comissão. Em seguida, passou a palavra ao Senhor Vice-Presidente desta Comissão, Deputado Antônio Salim 
Curiatti, o qual solicitou medidas enérgicas por parte desta Comissão, para que sejam adotadas providências quanto aos 
problemas que vêm ocorrendo em relação aos pedágios. O Senhor Presidente afirmou que estão sendo apurados os fatos, 
e que serão responsabilizadas as pessoas que estiverem causando mal ao público ou ao erário através de seus atos. Em 
seguida, fizeram uso da palavra os Senhores Deputados Edmir Chedid, Claury Alves Silva e Roberto Morais, para solicita
rem junto à presidência celeridade na transcrição taquigráfica dos trabalhos desta CPI. O Senhor Deputado Edmir Chedid 
solicitou, ainda, que fosse colocada em votação a prorrogação dos trabalhos desta CPI por mais noventa dias, face à não 
obtenção de documentos necessários ás conclusões dos trabalhos e de demais dados. Em seguida, o Senhor Presidente 
convidou o Senhor Depoente Celson Ferrari a sentar-se à Mesa de Trabalhos e o mesmo, após distribuição de material aos 
Senhores Parlamentares, passou a discorrer sobre o tema objeto da presente Reunião. Aduziu em síntese, quanto às con
cessões, que houve uma primeira licitação anulada pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, por excesso de garan
tias, e que, após decorrido cerca de um ano, houve nova licitação. Que entre a primeira e segunda licitações, o Estado dei
xou de arrecadar cerca de 300 milhões de reais. Que existe uma ação Popular contra este modelo de concessão adotado 
pelo Estado, onde os principais argumentos são: 1) A partir da Constituição de 1988 o pedágio não é tarifa, e sim taxa, 
sendo portanto tributo, que não pode ser arrecadado e utilizado por empresas privadas; 2) O pedágio destina-se à conser
vação das estradas existentes, e não para a construção. A estrada beneficia a todos, não sendo justo que apenas usuários 
paguem por ela. As empresas vencedoras das licitações não ficarão obrigadas a construir. Quem usa deve pagar pelo uso, 
pelo desgaste da estrada. Afirmou que, em determinados sistemas, apenas um dia de arrecadação paga o ônus de um mês 
ao Estado. Que o desconto de 20% concedido aos caminhoneiros está sendo pago pelo Governo com o dinheiro da popula
ção. Aduziu, ainda, que recebeu uma denúncia anônima, via telefone, sobre quais seriam as concessionárias vencedoras 
das licitações dos lotes 1, 5, 9, 12 e 22, havendo cartelização das licitações. De posse de tal informação, confeccionou dois



documentos e reconheceu firma das assinaturas, para comprovar as datas de suas respectivas lavraturas. Em seguida, 
aguardou pela homologação dos resultados para saber se as denúncias seriam realmente verdadeiras. Ante o resultado 
positivo, procurou pelo Senhor Antônio Jamil Cury e pelo Dr. Clilton, que levaram ao conhecimento do Dr. Michael Paul 
Zeitlin. Entretanto, com o falecimento do pai do Senhor Secretário nos Estados Unidos, o mesmo teve que ausentar-se. 
Ante seu retorno, e transcorridos mais de quinze dias, cobrou uma resposta do Sr. Antônio Jamil Cury, o qual ponderou 
que o mesmo deveria adotar as providências que achasse cabíveis. Encaminhou-se então ao Ministério Público, e tentou 
levar ao Senhor Governador Mário Covas Jr. a presente informação, para que as medidas cabíveis pudessem ser adotadas. 
Entretanto, não obteve êxito, malgrado tivesse tentado através de um amigo comum ao Senhor Vice-Governador Dr. 
Geraldo Alckmin, Senhor Rubens de Matos Pereira. De acordo com o último, o Dr. Alckmin afirmou que não cuidava mais 
do processo de concessões, e que tal denúncia deveria ser levada ao conhecimento do Dr. Montoro Filho. Afirmou que um 
dos motivos da alta dívida que a DERSA tinha seria em razão das desapropriações, todas feitas em seu nome, e pelas quais 
a população se encontra pagando até hoje. Que é favorável à concessão, mas não ao atual modelo adotado, posto ser este 
extremamente oneroso à população. Pelo Senhor Deputado Claury Alves da Silva foram solicitadas informações relativas 
ao andamento do processo 31.469/98, referente às questões supracitadas.Com a palavra, o Senhor Presidente colocou em 
votação o adiamento da oitiva do Senhor José Khalil Neto, a qual foi aprovada.. Nada mais havendo a tratar, o Senhor 
Presidente declarou encerrada a reunião. Eu, Denise da Trindade de Carvalho, Agente Técnico Legislativo, secretariei os 
trabalhos e lavrei a presente ata, que vai assinada por Sua Excelência e por mim. O completo teor dos trabalhos da reunião 
foi gravado pelo Serviço de Audiofonia e, uma vez concluída a transcrição taquigráfica, passará a fazer parte integrante 
desta ata, e somente após isto terá validade para todos os fins regimentais. Aprovada em reunião de 27/04/2000. a| Geraldo 
Vinholi - Presidente a) Denise da Trindade de Carvalho - Secretária

Dia 27.abril.2000:
Sessão realizada na ALESP.
ATA DA DÉCIMA OITAVA REUNIÃO DA COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO, COM A FINALIDADE DE APURAR 

DESDE O ESTABELECIMENTO DE CRITÉRIOS DE CONCESSÃO, CUMPRIMENTO DE CONTRATOS E IRREGULARIDADES NAS 
COBRANÇAS DE PEDÁGIO NO ESTADO DE SÃO PAULO, TOMADOS POR CONCESSÃO POR EMPRESAS PARTICULARES.

Aos vinte e sete dias do mês de abril do ano de dois mil, às dez horas, no Plenário "José Bonifácio", realizou-se a 
Décima Oitava Reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito constituída com a finalidade de apurar desde o estabeleci
mento de critérios de concessão, cumprimento de contratos e irregularidades nas cobranças de pedágio no Estado de São 
Paulo, tomados por concessão por empresas particulares, convocada e presidida pelo Senhor Deputado Geraldo Vinholi. 
Presentes os Senhores Deputados Claury Alves da Silva, Sidney Beraldo, Carlos Zarattini, José Zico Prado, Roberto Morais, 
Duarte Nogueira, Edmir Chedid, Antônio Salim Curiatti, José Rezende (membros efetivos). Ausente o Senhor Deputado 
Luis Carlos Gondim (licenciado). Presentes também, no decorrer dos trabalhos, os Senhores Deputados Luiz Gonzaga 
Vieira e Ary Fossen. Flavendo número regimental, o Senhor Presidente declarou abertos os trabalhos, sendo dispensada a 
leitura da ata da reunião anterior, que foi dada por aprovada. A reunião teve por finalidade tratar de assuntos pertinentes a 
esta Comissão, bem como a oitiva dos Senhores Luiz Carlos Fra'yze David, Secretário Adjunto da Secretaria dos 
Transportes do Estado de São Paulo, Sérgio Augusto de Arruda Camargo, Superintendente do DER - Departamento de 
Estradas de Rodagem, e Fernando Carrazedo, Diretor Administrativo da Companhia do Metropolitano de São Paulo. Com a 
palavra, o Senhor Presidente deu ciência aos demais membros desta CPI sobre os documentos entrados, e da próxima 
Reunião a realizar-se no próximo dia 04 de maio do corrente. Em seguida, Senhor Presidente convidou o Senhor Luiz 
Carlos Frayze David a sentar-se à Mesa dos Trabalhos que, após distribuição de material aos Senhores Parlamentares, pas
sou a discorrer sobre o tema objeto da presente reunião. Declarou em síntese que, no início do governo Covas, o DER e o 
DERSA possuíam dívida de cerca de um bilhão de reais cada órgão, dívidas estas contraídas em sua maior parte junto às 
empreiteiras. Centenas de obras encontravam-se paralisadas e sem recursos para que pudessem ser acabadas. Que o DER 
não possuía condições indispensáveis à consecução dos trabalhos, afirmando ainda serem os funcionários verdadeiros 
heróis por executarem o serviço sem infra-estrutura. A concessão seria a única solução possível para atender aos anseios 
justos da população. Havia outros países no mundo que adotaram as concessões como solução, citando como exemplo 
Argentina, França e Itália. Estudo e planilhas advindas do DERSA formaram a base para a adoção das licitações. Foram 
■obtidos pareceres jurídicos da procuradoria do DER, da Secretaria de Transportes e da Procuradoria Geral do Estado. Foi 
nomeada a Comissão Julgadora. A licitação deu-se através de três envelopes, A, B e C. Aduziu serem as denúncias do Prof. 
Celson Ferrari insustentáveis. Sobre o fracasso do primeiro lote de concessões, aduziu ter o Tribunal de Contas considera
do a quantidade de garantias excessiva. Não foram realizadas reuniões sobre a fibra ótica no DER, e, apesar do momento 
econômico ser desfavorável, preferiu-se manter o processo de concessão das rodovias, levando o Governo do Estado de 
São Paulo a deixar de arrecadar trezentos milhões de reais. Questionado sobre o fato do DERSA ter efetuado contrato com 
a Barramar Mercantil Ltda. para instalação de fibras óticas, arrecadando metade do preço alcançado por empresas particu
lares (concessionárias), alegou que o preço alcançado está dentro do previsto pelas pesquisas efetuadas pelo DERSA e 
DER. Quanto ao próprio DER, ainda não possui preço estipulado, entretanto já concedeu à Barramar título precário para 
instalação de fibras óticas. Foi solicitado ao depoente que encaminhe a esta CPI cópias de todos os estudos, pesquisas e 
levantamentos referentes aos preços praticados no mercado feitos pela DERSA e DER. Questionado quanto ao modelo 
argentino de concessão, afirmou que lá a população não aceitou o valor práticado pelas concessionárias, e que o governo 
teve que subvencionar o sistema. Afirmou ainda que nossa tarifa, comparada com outros países, é baixa, ante a desvalori
zação do real. Quanto à assinatura dos três últimos contratos de concessão que não se encontravam homologados, assina
tura esta que contrariou o solicitado por esta CPI, afirmou que modificações só poderiam ser produzidas após a assinatura 
dos mesmos, e que agora se encontram em fase de negociações junto às empresas concessionárias. Que existem estudos 
no DER para que os valores advindos do ônus seja aplicado nos vinte quilômetros restantes da malha viária estadual. Com 
a palavra o Senhor Deputado Edmir Chedid solicitou novamente apressamento da transcrição taquigráfica visando ao bom 
andamento dos trabalhos desta CPI. Novamente com a palavra, o Senhor depoente aduziu que as concessões encontram- 
se em valor aproximado de oito bilhões. Questionado sobre a possibilidade do próprio Governo efetuar o programa, sem 
conceder, aduziu que o mesmo não teria como levantar empréstimo de cinco bilhões de reais, os quais as concessionárias 
têm obrigação contratual de efetivar. Aduziu que em mil novecentos e noventa e nove o DER investiu quatrocentos e oiten
ta milhões de reais nas estradas, dos quais cento e quarenta e quatro milhões de reais advindos do ônus das concessões. 
As concessionárias, por seu turno, investiram quatrocentos e noventa milhões de reais. Afirmou que o DERSA administra 
sete praças de pedágio, e possui convênio com a Nossa Caixa Nosso Banco, não sabendo informar se a Tejofran arrecada 
ou não os valores arrecadados. Considera o pedágio tarifa, e não taxa. Quanto aos caminhoneiros e ao desconto no pedá
gio, afirmou que o Governo do Estado os atendeu, mas parece não estar a classe bem representada, existindo no Estado de 
São Paulo várias associações. Afirmou que o Sindicam tem grande representatividade, e que nas últimas reuniões o FET- 
CESP não tem comparecido. Por fim, ponderou que o equilíbrio económico-financeiro do contrato realizado entre a Ecovias 
e DER para o sistema Anchieta-lmigrantes deu-se em razão do grande número de caminhões que por lá trafegam. Nada 
mais havendo a tratar, o Senhor Presidente declarou encerrada a reunião. Eu, Denise da Trindade de Carvalho, Agente 
Técnico Legislativo, secretariei os trabalhos e lavrei a presente ata, que vai assinada por Sua Excelência e por mim. O com
pleto teor dos trabalhos da reunião foi gravado pelo Serviço de Audiofonia e, uma vez concluída a transcrição taquigráfica, 
passará a fazer parte integrante desta ata, e somente após isto terá validade para todos os fins regimentais. Aprovada em 
reunião de 04 /05/2000. a) Geraldo Vinholi - Presidente a) Denise da Trindade de Carvalho - Secretária

Dia 04.maio.2000:
Sessão realizada na ALESP.
ATA DA DÉCIMA NONA REUNIÃO DA COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO, COM A FINALIDADE APURAR DESDE 

O ESTABELECIMENTO DE CRITÉRIOS DE CONCESSÃO, CUMPRiMENTO DE CONTRATOS E IRREGULARIDADES NAS 
COBRANÇAS DE PEDÁGIO NO ESTADO DE SÃO PAULO, TOMADOS POR CONCESSÃO, POR EMPRESAS PARTICULARES.

Aos quatro dias do mês de maio do ano de dois mil, às dez horas, No Plenário "José Bonifácio", realizou-se a Décima 
Nona Reunião, da o Comissão Parlamentar de Inquérito constituída com a finalidade de apurar desde o estabelecimento de 
critérios de concessão, cumprimento de contratos e irregularidades nas cobranças de pedágio no Estado de São Paulo, 
tomados por concessão por empresas particulares, convocada e presidida pelo Senhor Deputado Geraldo Vinholi. 
Presentes os Senhores Deputados Claury Alves da Silva, Sidney Beraldo, Carlos Zarattini, José Zico Prado, Roberto Morais, 
Duarte Nogueira e Edmir Chedid (membros efetivos). Ausentes os Senhores Deputados Antonio Salim Curiati, José 
Rezende e Luis Carlos Gondim (licenciado). Havendo número regimental, o Senhor Presidente declarou abertos os traba
lhos, sendo dispensada a leitura da ata da reunião anterior que foi dada por aprovada. A reunião teve por finalidade tratar 
de assuntos pertinentes a esta Comissão, bem como a oitiva dos Senhores Sérgio Augusto de Arruda Camargo, 
Superintendente do DER - Departamento de Estradas de Rodagem e Paulo Roberto de Oliveira Borges, Diretor da Barramar 
Mercantil Ltda. Com a palavra, o Senhor Presidente deu ciência aos demais membros, desta CPI sobre os documentos 
entrados, e da próxima reunião a realizar-se no próximo dia cinco de maio do corrente. Em seguida o Senhor Presidente 
convidou o Senhor Sérgio Augusto de Arruda Camargo a sentar-se à Mesa dos Trabalhos. O Senhor convidado, após distri
buição de mapas, passou a discorrer as atividades do DER. O Senhor Sérgio esclareceu que o DER representa o Estado nos 
contratos de concessão, tendo participado o órgão, através de seus técnicos na elaboração da documentação referente aos 
editais licitação e contratos. O processo da concessão era novo e por este motivo foi destacado um grupo de trabalho espe
cializado. A malha do DER conta atualmente com cerca de 19 mil quilômetros. Atualmente, o DER consegue sustentar com 
sua receita 50% dos investimentos necessários a esta malha viária. Afirmou que apenas a Barramat procurou o DER para 
fixar, com os mesmos, contrato para instalação de dutos nas faixas domínio. A empresa assinou com o DER um termo de 
compromisso, comprometendo-se a pagar o valor retroativo assim que a Comissão de Monitoramento das Concessão no 
âmbito da Secretaria de Transportes do Governo do Estado de São Paulo fixar os valores. Em resposta aos questionamen
tos formulados pelos Senhores Parlamentares, quanto aos valores pagos pela Barramar às concessionárias, afirmou não 
regular o DER relações privadas. Quanto à possibilidade do DER ter desenvolvido este atual projeto sem conceder as rodo
vias às empresas privadas, alegou que a concessão foi uma solução de emergência, posto que as concessionárias têm 
como diferencial o montante de dinheiro a investir. Alegou que o projeto prevê a contratação de empresas especializadas, 
e que o Estado somente administrará e gerirá tais serviços, sendo que os 3% do Ônus, custearão tais serviços, bem como 
salários e demais despesas. Pelos Deputados Roberto Morais e José Zico Prado foram solicitadas cópias fiéis das guias de 
recolhimento referentes a todos os meses de concessão e aos lotes objeto da presente CPI. Pelo Senhor Deputado Carlos 
Zarattini foi solicitado o envio de dados referentes à arrecadação dos pedágios da Rodovia Marechal Rondon e Rodovia 
Raposo Tavares. A presidência solicitou do órgão o envio com urgência, dos valores dispendidos pelo DER por quilômetro 
quadrado, em pista dupla e simples, com manutenção e conservação das rodovias. Questionado sobre o valor firmado com 
o DERSA para a instalação de dutos de fibras óticas, com o valor a ser cobrado a R$ 15,17 o metro enquanto existem 
empresas particulares com contratos firmados por quase o dobro deste valor R$ 34,00, afirmou que o fato se deve à impor
tância da rodovia quanto ao acesso de infovias. Afirmou que o DER está tranqüilo quanto ao estabelecimento do preço a 
ser cobrado da Barramar e para tanto criou uma comissão técnica para verificar o preço. Entendeu que não existe necessi
dade de licitação em tais casos, publicando em jornais de grande circulação o interesse do Estado na instalação de fibras 
óticas em rodovias de exploração direta. O Senhor Deputado José Zico Prado registrou que o Estado não deve ter este tipo 
de comportamento posto que o mesmo deve pautar-se pela legalidade. Afirmou que além da Barramar, não existem outras 
empresas gerando receitas ao DER com exploração da faixa de domínio. Ante ao questionamento de que a empresa 
Barramar vai pagar de 50% a 70% do ônus devido ao Estado pelas concessionárias afirmou que os contratos firmados entre 
particulares assim são, afirmando ainda que o negócio firmado entre o Estado e a empresa Barramar é legal. Questionado 
sobre o controle sobre os cupons vale-pedágio, alegou que os mesmos não são vendidos aleatoriamente. Quanto ao pacto 
fumado entre os caminhoneiros e o Governo Federal, afirmou que o DER não irá segui-lo. Questionado quanto à execução 
de obras pelo DER em trechos já concedidos, afirmou que o DER não fez quaisquer tipos de investimentos em trechos 
nesta situação. Com a palavra o Senhor Deputado José Rezende solicitou a inclusão da municipalidade de São Vicente na 
pauta de trabalhos a serem analisados junto à Comissão de Monitoramento das Concessões. Em seguida, com a palavra, o 
Senhor Presidente convidou a tomar assento à Mesa de Trabalhos o Senhor Paulo Roberto de Oliveira Borges, Diretor da 
Barramar Mercantil Ltda, que passou a tecer considerações sobre as atividades da empresa. Aduziu que esta tecnologia há 
algum tempo é largamente utilizada pelas empresas de telecomunicações (Embratel, Telesp, Telerj, Telemig e Telepar, por 
exemplo). Afirmou que a Barramar está construindo um anel com cerca de 20 mil quilômetros, sendo 15% no Estado de

São Paulo. Tal rede de intra-estrutura é projetada em nível internacional, servindo também, no caso das rodovias, para 
implementação do serviço de atendimento ao usuário, como na implantação da "rodovia inteligente", uma das cláusulas 
contratuais a serém cumpridas pelas concessionárias no Estado de São Paulo. Alertou que o VDM não é indicativo para a 
infovia não sendo, portanto, uma rodovia de alto VDM, de grande interesse para a instalação de dutos, variando ainda os 
preços de alugueres conforme varia o interesse sob o ponto de vista de instalação de tais dutos. Em resposta aos questio
namentos formulados pelos Senhores Parlamentares aduziu que a Barramar possui 2.500 quilômetros instalados em 
empresas concessionadas, 360 quilômetros sob supervisão do DERSA e 1.400 quilômetros em estradas sob superviasão do 
DER, no Estado de São Paulo. Quanto aos valores pagos a cada uma delas, o Senhor Paulo Roberto comprometeu-se dian
te desta CPI a encaminhá-los com urgência. Os alugueres dão-se de forma mensal e variam de acordo com o tráfico em 
telecomunicações. Encontra-se tal atividade sujeita à fiscalização da Anatei. Afirmou que a empresa MetroRed não possui 
com a Barramar relações, apenas as institucionais, tendo conhecimento que esta empresa utiliza faixa de domínio junto às 
ferrovias. Afirmou que o valor médio do aluguel pago às concessionárias é de R$ 21,00 no Brasil. Afirmou que a exclusivi- 

. dade a que se refere o site da Barramar na internet é referente à sua própria rede (e não exclusividade junto aos órgãos 
públicos ou concessionárias de rodovias). Afirmou que manteve contato junto ao DERSA desde 1997, sendo que o mesmo 
fixou o preço que é pago agora pela empresa para utilização da faixa de domínio. Quanto à carta de autoria da MetroRed 
em parceria com a Promon Engenharia que envolveria a empresa afirmou não ter sido subscrita pela mesma. Afirmou ser a 
Norcan uma das empresas de Barramar. O projeto de rede ótica, pela atual empresa, teve seu inicio em 1997. Os primeiros 
contratos firmados pela Barramar datam de dezembro de 1998, passando a atividade a ser desenvolvida em 1999. Possuem 
até o momento seis contratos assinados, com cláusulas de confidencialidade, porém com acesso aos órgãos públicos regu- 
ladores/fiscalizadores. Pelos Senhores Parlamentares foi solicitado o envio de material. Afirmou que em 1998 a Barramar 
teve um faturamento de 0; em 1999 (de outubro a dezembro) cinquenta milhões de reais; e tem projeção de ganhos em 
torno de 70 a 80 milhões de reais para este ano, com aumento de 100% em dez anos. O capital da empresa até 1996 era de 
CR$ 100.00,00 e atualmente CR$ 25,000.000,00. A fibra utilizada é fabricada no Brasil. Pelo Senhor Deputado Edmir Chedid 
foi solicitado mapeamento de todos os acessórios existentes nas rodovias tais como cabos, antenas e dutos; Com a pala
vra, o Senhor Presidente agradeceu a presença dos Senhores Depoentes, dos Senhores Parlamentares e demais convida
dos. Nada mais havendo a tra tar o Senhor Presidente deu a Reunião por encerrada convocando os Senhores 
Parlamentares para a próxima à realizar-se dia cinco do corrente. Eu Denise da Trindade de Carvalho, Agente Técnico 
Legislativo secretariei os trabalhos, e lavrei a presente ata, que vai assinada por Sua Excelência e por mim. O completo teor 
dos trabalhos da reunião foi gravado pelo Serviço de Audiofonia e, uma vez concluída a transcrição taquigráfica passará a 
fazer parte integrante desta ata, e somente após isto terá validade para todos os fins regimentais. Aprovada em reunião de 
05/05/2000. a) Deputado Geraldo Vinholi - Presidente a) Denise da Trindade de Carvalho - Secretária

Dia 05.maio.2000:
Sessão regional realizada em Catanduva.
ATA DA VIGÉSIMA REUNIÃO DA COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO, COM A FINALIDADE DE APURAR DESDE 

O ESTABELECIMENTO DE CRITÉRIOS DE CONCESSÃO, CUMPRIMENTO DE CONTRATOS E IRREGULARIDADES NAS 
COBRANÇAS DE PEDÁGIO NO ESTADO DE SÃO PAULO, TOMADOS POR CONCESSÃO POR EMPRESAS PARTICULARES.

Aos cinco dias do mês de maio do ano de dois mil, às dez horas, na "Câmara Municipal de Catanduva, realizou-se a 
Vigésima Reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito constituída com a finalidade de .apurar desde o estabelecimento 
de critérios de concessão, cumprimento de contratos e irregularidades nas cobranças de pedágio no Estado de São Paulo, 
tomados por concessão por empresas particulares, convocada e presidida pelo Senhor Deputado Geraldo Vinholi. 
Presentes os Senhores Deputados Claury Alves da Silva, Carlos Zarattini, José Zico Prado, Roberto Morais, Duarte 
Nogueira, Edmir Chedid, José Rezende (membros efetivos). Ausentes os Senhores Deputados Sidney Beraldo, Antonio 
Salim Curiati e Luis Carlos Gondim. Presentes também no decorrer dos trabalhos, o Senhor Deputado Dimas Ramalho. 
Havendo número regimental, o Senhor Presidente declarou abertos os trabalhos, sendo dispensada a leitura da ata da reu
nião anterior, que foi dada por aprovada. A reunião teve por finalidade tratar de assuntos pertinentes a esta Comissão, bem 
como a oitiva dos Senhores Professor Doutor Orivaldo Tenório de Vasconcelos, Chefe do Departamento de Patologia 
Veterinária da UNESP-Jaboticabal; Irineu dos Santos Conde, Presidente do SETCAR - Sindicato das Empresas de 
Transporte de Carga de Araraquara e Região; Alcíde Zanirato, Presidente do Parlamento Regional, José Apolonni Neto, 
Diretor das Empresas de Transporte de Cargas de São José do Rio Preto e Região, Dr. Silvestre Andrade Puty Filho, Sócio 
Diretor da TECTRAN -Técnicos em Transporte Ltda.; Nilson Nunes Barbosa, Diretor Proprietário do Posto Petrobon Ltda. 
Pelo Senhor Presidente foi anunciado, em seguida, que o Senhor Irineu dos Santos Conde não pôde comparecer por moti
vos de saúde, sendo representado pelo senhor Edson Luis Soni. Deu ciência da Ação Civil Pública encaminhada pelo Dr. 
José Américo Seron. O Senhor Presidente, em seguida, passou a palavra aos Senhores Depoentes, que fizeram uso da 
palavra aproximadamente duas horas e trinta minutos, sendo, em seguida, questionados pelos Senhores Parlamentares 
presentes. O primeiro a falar foi o Professor Universitário Oswaldo Tenório de Vasconcelos, que abordou os problemas tra
zidos pela Instalação de praça de pedágio no pé da Serra em Monte Alto. Alertou sobre eventuais problemas advindos do 
relacionamento existente entre o Comando da Policia Rodoviária e os proprietários de concessionárias, e sobre boletins de 
ocorrência que poderiam estar deixando de serem lavrados. Afirmou que a escolha de locais para instalação de praças de 
pedágio no Estado de São Paulo não vem sendo feita de forma criteriosa, e que este de Monte Alto é inseguro, inexistindo 
estudo de impacto ambiental para a construção da mesma. Ainda quanto à instituição do pedágio, afirmou que a Secretaria 
de Transportes não vem considerando com seriedade o direito de ir e vir do cidadão. Possui 6 mil assinaturas dos muníci
pes de Monte Alto a atestar a veracidade.de suas palavras. Em seguida, com a palavra o Senhor José Luis Apolloni Neto 
atestou que os caminhões pagavam por eixo mesmo valor que os carros, afirmando ser grave a situação dos caminhonei
ros no Estado de São Paulo, em decorrência do alto valor de pedágio cobrado. Em seguida, com a palavra, o Senhor 
Alcides Zanirato, vereador, afirmou que o Estado entregou à particulares um bem público. Inicialmente, a idéia não era 
ruim, mas agora mostrou-se um engodo, posto que além de os usuários ajudarem a construir o patrimônio que foi entre
gue, ainda têm de pagar altas tarifas para utilizá-lo. A população encontra-se indignada, e deposita nesta CPI suas últimas 
esperanças. Aduziu que a Constituição Federal garante que apenas o Estado pode cobrar pedágio, e inexiste argumento 
para o descumprimento constitucional. Aduziu que o artigo 150 da Carta Magna discorre sobre os tributos a serem, cobra
dos (imposto, taxa e contribuição de melhoria), e que,existe descumprimento ao principio da anterioridade. Em seguida, 
com a palavra, o Senhor Silvestre Andrade Puty Filho, da Tectran - Técnicos em Transporte, empresa contratada para ela
borar pareceres técnicos para a ABCR - Associação Brasileira .de Concessionária de Rodovias, afirmou que, quanto maior o 
número de eixos, maior o desgaste produzido nas rodovias, e que funções fáceis de medir determinam custos de investi
mentos para manutenção das rodovias. Afirmou que, após vinte anos, os ônibus obterão Beneficias com a utilização das 
rodovias. Questionado sobre a avaliação das tarifas apresentadas respondeu que as médias foram ponderadas no Brasil, 
mas não ponderou as obtidas ções, a serem encaminhadas pela Secretaria de Transportes, de todú o processo licitatório, 
contratos efetivados e valores dispendidos entre o Estadp e a empresa denominada Condsom Engenharia. Pelo Senhor 
Presidente foi anunciada a Reunião sobre diretrizes a serem adotadas pela Agência de Transportes, cujo projeto está sendo 
discutido na Casa de Leis Estadual. Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente agradeceu a presença de todos e 
declarou encerrada a reunião. Eu, Denise da Trindade de Carvalho, Agente Técnico Legislativo secretariei os trabalhos e 
lavrei a presente ata, que vai assinada por Sua Excelência e por mim. O completo teor dos trabalhos da reunião foi gravado 
pelo Serviço de Audiofonia e uma vez concluída a transcrição taquigráfica, passará a fazer parte integrante desta ata e 
somente após isto terá validade para todos os fins regimentais. Aprovada em reunião de 11/05/2000. a) Deputado Geraldo 
Vinholi - Presidente a) Denise da Trindade de Carvalho - Secretária

Dia 11.maio.2000:
Sessão realizada na ALESP.
ATA DA VIGÉSIMA PRIMEIRA REUNIÃO DA COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO, COM A FINALIDADE DE APURAR 

DESDE O ESTABELECIMENTO DE CRITÉRIOS DE CONCESSÃO, CUMPRIMENTO DE CONTRATOS E IRREGULARIDADES NAS 
COBRANÇAS DE PEDÁGIO NO ESTADO DE SAO PAULO, TOMADOS POR CONCESSÃO POR EMPRESAS PARTICULARES.

Aos onze dias do mês de maio do ano de dois mil, às dez horas, no Plenário "José Bonifácio", realizou-se a Vigésima 
Primeira Reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito constituída com a finalidade de apurar desde o estabelecimento de 
critérios de concessão, cumprimento de contratos e irregularidades nas cobranças de pedágio no Estado de São Paulo, 
tomados por concessão por empresas particulares, convocada e presidida pelo Senhor Deputado Geraldo Vinholi. Presentes 
os Senhores Deputados Claury Alves da Silva, Carlos Zarattini, José Zico Prado, Roberto Morais, Duarte Nogueira, Edmir 
Chedid, José Rezende (membros efetivos). Ausentes os Senhores Deputados Sidney Beraldo, Antonio Salim Curiati e Luis 
Carlos Gondim. Havendo número regimental, o Senhor Presidente declarou abertos os trabalhos, sendo dispensada a leitura 
da ata da reunião anterior, que foi dada por aprovada. A reunião teve por finalidade tratar de assuntos pertinentès a esta 
Comissão, bem como a oitiva dos Senhores Paulo Roberto de Oliveira Borges, Diretor da Barramar Mercantil Ltda. José 
Khalil Neto Diretor Financeiro do DERSA - Desenvolvimento Rodoviário S/A, e o Senhor Ricardo Tripoli, Excelentíssimo 
Secretário de Estado do Meio Ambiente. Com a palavra o Senhor Presidente esclareceu que o Senhor Secretário de Meio 
Ambiente não pôde comparecer por motivo justificado, ficando sua oitiva postergada. Pelos Senhores Parlamentares foi 
registrada a importância dos debates realizados no dia anterior, 10/05/2000, às 10:00 horas, no Auditório "Teotônio Vilela", 
ocasião em que foram debatidos os fundamentos e regulamentação dos Serviços Públicos de Transporte do Estado de São 
Paulo, com a participação de diversas Comissões. Em seguida, o Senhor Presidente convidou o Senhor Paulo Roberto de 
Oliveira Borges a tomar assento na Mesa de Trabalhos. Em seguida, o mesmo passou a explanar sobre a sistemática técnica 
adotada pela empresa Barramar quanto à instalação de dutos, que serão utilizados para passagem de fibras óticas. Afirmou 
que o valor pago para abertura de valas às companhias é de cerca de R$ 21,00 por metro, e o valor pago às concessionárias 
pelos alugueres varia de R$ 4,00 a R$ 30,00. Esclareceu que o projeto da empresa é de grande dimensão, considerando a 
instalação de cento e vinte mil quilômetros de dutos em todo o Brasil. Respondendo aos questionamentos formulados pelos 
Senhores Parlamentares presentes, afirmou que a empresa efetivou estudos econômicos antes da implantação do projeto. 
Que a empresa tinha outra atividade, e que aceitou o projeto de sua autoria para implantar. Que possui autorização do DER 
desde fevereiro/março para implantar fibras óticas em rodovias de sua exploração direta, e que existe carta de autoria desta 
empresa comprometendo-se a pagar o preço que o DER estabelecer, de forma retroativa. Questionado sobre a existência de 
outros cabos existentes nas rodovias do Estado de São Paulo, respondeu que foram localizados nas faixas de domínio cabos 
da Embratel, Telefônica e de televisão, além de oleoduto e gás. Afirmou que a Barramar não instala cabos submarinos, e que 
atua com exclusividade em nove trechos porque os concorrentes ofereceram menos. A Empresa se destina a instalar dutos 
onde os futuros clientes irão passar as fibras. Afirmou que atualmente paga tanto à Ecovias quanto à Vioeste R$ 34,00 de 
alugueres. Não detém qualquer tipo de monopólio, tão somente saiu na frente e identificou a oportunidade de novos negó
cios. A Barramar comprometeu-se a enviar.os dados completos dps valores que paga às concessionárias no Estado de São 
Paulo. Em seguida, com a palavra o Senhor José Khalil Neto, Após discorrer sobre os procedimentos e aspectos financeiros 
do DERSA, passou a responder aos questionamentos dos Senhores Parlamentares. Afirmou que participou do processo de 
concessões. Foi criado um Grupo de Apoio Técnico, com quatro Coordenadorias (jurídica, financeira, engenharia e operação 
de rodovias). Manuais e planilhas eram utilizados para padronizar os trabalhos. Em todas as reuniões compareceu a maioria 
dos membros da Comissão. Afirmou que o DERSÁ comercializa os cupons pedágio a algum tempo, e conhece os consumi
dores destes cupons. Cada categoria de eixo tem um tipo de cupom, e os mesmos são confeccionados pela imprensa oficial. 
Afirmou que o DERSA possui instrumentos capazes de rastrear e localizar os compradores dos cupons. Afirmou que o 
DERSA possui atualmente hum mil e duzentos funcionários, sendo que duzentos possuem cargos de confiança. Acha ade
quado este número de cargos de confiança. Afirmou que o DERSA possui dívidas remanescentes de desapropriações refe
rentes aos trechos concessionados. Afirmou que a DERSA não trabalha com a tarifa quilométrica, e sim com valores fixos de 
pedágios, e não tem planilha de cálculo, utilizando uma análise de cobertura de seus custos. Quanto à questão da instalação 
de dutos de fibras óticas pela empresa Barramar, e o valor contratado de R$ 16,17 reais o metro do aluguel, afirmou que três 
empresas se interessaram: Barramar, Promon e Cabolin. O DERSA teve que estabelecer um custo pelo direito de passagem, 
e este (R$16,17) foi o estabelecido pelo Departamento em fevereiro de 1999, e a Barramar foi dada permissão de uso à título 
precário. Desconhece outros contratos do DERSA cujo objeto verse sobre direito de passagem. Existem contratos sobre per
missões de uso. Quanto às denúncias envolvendo as licitações, acredita que as mesmas não possuem veracidade. Não sabe 
se existem empresas que participam de mais de um Consórcio, mas isto é possível. Afirmou que a idoneidade fiscal das 
empresas que participaram das licitações foi comprovada. Em atendimento ao solicitado pelos Senhores Parlamentares,



comprometeu-se a entregar todas as despesas e dividas do DERSA além das formas de reajuste das mesmas. Pelos 
Senhores Parlamentares foi solicitado às autoridades presentes da Secretaria de Transportes que encaminhe a esta CPI 
documento demonstrativo dos trechos concessionados e os valores praticados pela Barramar bem como todos os contratos 
de permissões existentes. Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente declarou encerrada a reunião. Eu, Denise da 
Trindade de Carvalho, Agente Técnico Legislativo secretariei os trabalhos e lavrei a presente ata, que vai assinada por Sua 
Excelência e por mim. 0  completo teor dos trabalhos da reunião foi gravado pelo Serviço de Audiofonia e, uma vez concluí
da a transcrição taquigráfica, passará a fazer parte integrante desta ata, e somente após isto terá validade para todos os fins 
regimentais. Aprovada em reunião de 18/05/2000. a) Deputado Geraldo Vinholi - Presidente a) Denise da Trindade de 
Carvalho - Secretária

Dia 18.maio.2000:
Sessão realizada na ALESP.
ATA DA VIGÉSIMA SEGUNDA REUNIÃO DA COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO, COM A FINALIDADE DE 

APURAR DESDE O ESTABELECIMENTO DE CRITÉRIOS DE CONCESSÃO, CUMPRIMENTO DE CONTRATOS E IRREGULARI
DADES NAS COBRANÇAS DE PEDÁGIO NO ESTADO DE SAO PAULO, TOMADOS POR CONCESSÃO POR EMPRESAS PAR
TICULARES.

Aos dezoito dias do mês de maio do ano de dois mil, às dez horas no Plenário "Tiradentes", realizou-se a Vigésima 
Segunda Reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito constituída com a finalidade de apurar desde o estabelecimento 
de critérios de concessão, cumprimento de contratos e irregularidades nas cobranças de pedágio no Estado de São Paulo, 
tomados por concessão por empresas particulares, convocada e presidida pelo Senhor Deputado Geraldo Vinholi. 
Presentes os Senhores Deputados Sidney Beraldo, Claury Alves da Silva, José Zico Prado, Roberto Morais, Duarte 
Nogueira, Edmir Chedid, José Rezende e Luís Carlos Gondim (membros efetivos). Ausentes os Senhores Deputados Carlos 
Zarattini, e Antonio Salim Curiati. Presente ainda o Senhor Deputado Roberto Engler, líder do PSDB. Havendo número regi
mental, o Senhor Presidente declarou abertos os trabalhos, sendo dispensada a leitura da ata da reunião anterior, que foi 
dada por aprovada. A reunião teve por finalidade tratar de assuntos pertinentes a esta Comissão, bem como a oitiva do 
Excelentíssimo Senhor Secretário de Estado do Meio Ambiente Deputado José Ricardo de Alvarenga Tripoli. Com a pala
vra o Senhor Presidente, esclareceu que o motivo da vinda do Senhor Secretário do Meio Ambiente a esta Comissão 
deveu.se às questões referentes ao cronograma de obras e alegados atrasos ocasionados pelos estudos de impacto 
ambiental necessários à execução de determinadas obras devidas contratualmente pelas Concessionárias de Rodovias. Em 
seguida, com a palavra, o Senhor Secretário passou a explanar sobre as atividades desenvolvidas por aquela Secretaria, 
em relação ao Licenciamento Ambiental de Obras Rodoviárias. Esclareceu que a legislação básica utilizada par à a análise 
de empreendimentos sujeitos à avaliação de impacto ambiental circunscreve-se à Lei n° 6938 de 31 de Agosto de 1981; 
Resolução CONAMA 01 de 23 de janeiro de 1986; Resolução CONAMA 237 de 19 de dezembro de 1997; Resolução SMA 42 
de 29 de dezembro de 1994 e Resolução SMA 81 de 01 de dezembro de 1998. Que para a concessão de Licença de 
Instalação e Licença de Operação, o concessionário inicialmente faz consulta à Secretaria de Meio Ambiente, que recebe 
análise pelo Departamento de Avaliação de Impacto Ambienta. Caso seja necessário é confeccionado o RAP (Relatório de 
Impacto Ambiental), o qual norteará ou a expedição de Licença Prévia, ou a elaboração de estudo mais detalhado, denomi
nado EIA/RIMA (Estudo de Impacto Ambiental/Relatório de Impacto Ambiental). De acordo com a legislação em vigor e por 
força contratual, é de responsabilidade da Concessionária a obtenção de todas as licenças e autorizações necessárias, 
incluindo o licenciamento ambiental. Respondendo às questões formuladas à Secretária de Meio Ambiente, esclareceu a 
posição atual dos trechos concedidos, conforme segue: SP 330 Anhanguera (Consulta sobre marginais da rodovia e peque
nas intervenções; dispensado do licenciamento); SP 348 Bandeirantes (EIA/RIMA do prolongamento -Licença Prévia do pro
longamento obtida em 11/08/96; Licença Prévia de Instalação do prolongamento obtida em 22/01/99); SP 323 Taquaritinga - 
Pirangi (não consta consulta); SP 326 Bebedouro - Barretos (Contorno de Bebedouro - RAP analisado; Licença Prévia em 
fase de emissão); SP 351 Bebedouro - Catanduva (não consta consulta); SP 330 Anhanguera: Ribeirão Preto - São Joaquim 
da Barra/Divisa Minas Gerais (não consta consulta); SP 322 Ribeirão Preto - Sertãozinho/Sertãozinho - Bebedouro (RAP em 
análise); SP 330 Anhanguera: Araras -Santa Rita do Passa Quatro (não consta consulta); SP 347 Divisa Minas Gerais -Mogi 
Mirim (não consta consulta); SP 147 Limeira -Piracicaba (Licença Prévia em 15/01/93.26/03/93 e 28/12/93,20/01/94 - obras 
pontuais; Licença de Instalação em 26/03/93) 29/09/93, 09/05/95 e 10/08/94- obras pontuais; Consulta de outras obras pon
tuais em análise; SP 215 Casa Branca -Porto Ferreira - São Carlos (não consta consulta); SP 191 Mogi-Mirim - Conchal - 
Araras - Rio Claro (não consta consulta); SP 225 Itirapina - Brotas - Jaú (RAP analisado; solicitado EIA/RIMA); SP 225 Jaú - 
Bauru (RAP; Licença Prévia em 06/10/99; Licença Prévia de Instalação por trechos em 22/11/99 e 05/04/00); SP 310 
Cordeirópolis - Corumbataí -São Carlos (não consta consulta); SP 310 São Carlos -Matão - Catanduva - Mirasol (não consta 
consulta); SP 326 Matão - Jaboticabal - Bebedouro (Licença Prévia em 20/09/94; Licença de Instalação em 29/11/99; Licença 
de Operação parcial emitida em 16/02/00 - Km93 ao Km 300); SP 333 Sertãozinho -Jaboticabal - Itápolis - Borborema 
(Consultas sobre pequenas intervenções dispensado do licenciamento); SP 330 Santa Rita do Passa Quatro - Ribeirão Preto 
(Consultas sobre pequenas intervenções dispensado do licenciamento); SP 255 Ribeirão Preto -Araraquara (RAP em análi
se); SP 334 Ribeirão Preto - Batatais (Licença Prévia em II/08/93; Licença de Instalação parcial em 16/08/94 - exceto contorno 
de Batatais); SP 345 Franca - Patrocínio Paulista (RAP em análise); SP 318 São Carlos (Consulta sobre pequenas interven
ções dispensado do licenciamento); SP 340 Campinas - Mogi-Guaçu (Consulta sobre pequenas intervenções dispensado do 
licenciamento ); SP 340 Mogi-Guaçu - Aguai (consulta sobre pequenas intervenções dispensado do licenciamento); SP 340 
Aguai -Casa Branca (Licença Prévia em 05/09/94; Licença de Instalação em 14/10/941; SP 340 Casa Branca -Mococa -Divisa 
Minas Gerais (RAP analisado; Licença Prévia em fase de emissão); SP 344 Aguai - São João da Boa Vista (Consulta sobre 
pequenas intervenções dispensado do licenciamento ); SP 350 São José do Rio Pardo -Casa Branca (Consulta sobre peque
nas intervenções dispensado do licenciamento ); SP 280 São Paulo - Sorocaba (não consta consulta); SP 280 São Paulo - 
Barueri (Licença de Instalação emitida para a marginal da Castello Branco em 1991 - DERSA); SP 270 São Paulo - Cotia (não 
consta consulta); SP 270 Cotia - Vargem Grande -Sorocaba (RAP; EIA RIMA solicitado); SP 270 Sorocaba - Araçoiaba da 
Serra (RAP; Licença Prévia em 09/03/99; Licença de Instalação parcial em 13/04/99 e 30/06/99); SP 300 Tietê - Itu - Jundiaí 
(não consta consulta); SP 127 Piracicaba - Rio Claro (Licença Prévia em 30/04/96; Licença de Instalação em 01/1 0/98); SP 
127 Piracicaba - Castello Branco (não consta consulta); SP 280 Sorocaba - Tatuí (não consta consulta); SP 075 Campinas - 
Itu - Castello Branco (não consta consulta); SP 127 Itapetininga - Castello Branco (Licença Prévia em 26/04/94; Licença de 
Instalação em: 07/10199); SP 127 Itapetininga - Capão Bonito (não consta consulta); SP 258 Capão Bonito - Divisa Paraná 
(não consta consulta); SP 270 Itapetininga - Araçoiaba da Serra (não consta consulta); SP 280 Tatuí - Botucatu - Avaré - 
Espírito Santo do Turvo (não consta consulta); SP 255 Castello Branco - Avaré - Raposo Tavares (não consta consulta); SP 
160 (Imigrantes) São Paulo - São Vicente (EIA/RIMA; Deliberação CQNSEMA na 38/89; Licença de Instalação por trechos em 
23/09/98,18/02/991 16104199 e 07106/99; Revisão trecho Serra - Deliberação CONSEMA n2 28/99; Licença de Instalação em 
30/08/99; SP 150 (Anchieta) São Paulo - Santos (consulta sobre pequenas intervenções dispensado do licenciamento); SP 
055 Praia Grande - Guarujá (consulta sobre pequenas intervenções dispensado do licenciamento ); DERSA Rodoanel - 
Trecho Oeste (RAP; EIA/RIMA; Deliberação CONSEMA n° 44/97; Licença Prévia em 29/12197; Licença de Instalação por tre
chos em 19/10/98, 23/12/98, 07/06/99, 06/08/99, 19/11/99, 26/11/99 e 29/11/99, Questionado pelos SenhóVes Parlamentares, 
Informou que a Secretaria tem condições de .analisar os procedimentos a ela submetidos com a rapidez necessária, e que 
o possível atraso existente nos cronogramas de obras das Concessionárias não se deve à Secretaria do Meio Ambiente, 
sobre o deslizamento ocorrido no quilômetro 42 da Anchieta, esclareceu existir seguro, que foi exigido pelo CONSEMA, e 
4% do valor do empreendimento a ser aplicado como multa em caso de descumprimento à lei ambiental. Foi solicitado 
pelo Senhor Deputado Claury Alves da Silva o DPRN jda construção dos pedágios referentes a todo o lote 20, e pelo Senhor 
Deputado José Zico Prado, a mesma documentação referente aos lotes 12 e 13. O Senhor Secretário encaminhará a esta 
Comissão, em caráter de urgência, os estudos referentes às modificações das marginais da Castello Branco, bem como 
encaminhará técnicos para acompanhar o Senhor Presidente Geraldo Vinholi em visita a ser efetivada ao pedágio de 
Monte Alto, em 19 de maio do corrente. Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente declarou encerrada a reunião. 
Eu, Denise da Trindade de Carvalho, Agente Técnico Legislativo, secretariei os trabalhos e lavrei a presente ata que vai 
assinada por Sua Excelência e por mim. O completo teor dos trabalhos da reunião foi gravado pelo Serviço de Audiofonia 
e, uma vez concluída a transcrição taquigráfica. passará a fazer parte integrante desta ata e somente após isto terá validade 
para todos os fins regimentais. Aprovada em reunião de 23/05/2000. a) Deputado Geraldo Vinholi - Presidente a) Denise da 
Trindade de Carvalho - Secretária

Dia 24.maio.2000:
Sessão realizada na ALESP.
ATA DA VIGÉSIMA TERCEIRA REUNIÃO DA COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO, COM A FINALIDADE DE APURAR 

DESDE O ESTABELECIMENTO DE CRITÉRIOS DE CONCESSÃO, CUMPRIMENTO DE CONTRATOS E IRREGULARIDADES NAS 
COBRANÇAS DE PEDÁGIO NO ESTADO DE SÃO PAULO, TOMADOS POR CONCESSÃO POR EMPRESAS PARTICULARES.

Aos vinte e quatro dias do mês de maio do ano de dois mil, às dez horas, no Plenário " Tiradentes", realizou-se a 
Vigésima Terceira Reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito constituída com a finalidade dê apurar o estabelecimen
to de critérios de concessões, cumprimento de contratos e irregularidades nas cobranças de pedágio no Estado de São 
Paulo, tomados por concessão por empresas particulares, convocada e presidida pelo Senhor Deputado Geraldo Vinholi. 
Presentes os Senhores Deputados Claury Alves da Silva, José Rezende, Sidney Beraldo, José Zico Prado, Roberto Morais, 
Edmir Chedid, Carlos Zarattini, Antônio Salim Curiati, Duarte Nogueira e Luis Carlos Gondim. Presente ainda o Senhor 
Deputado Milton Flávio, Líder do Governo. Havendo número regimental, o Senhor Presidente declarou abertos os traba
lhos, sendo dispensada a leitura a ata da reunião anterior, que foi dada por aprovada. A reunião teve por finalidade tratar 
de assuntos pertinentes a esta Comissão, bem como a oitiva do Ilustríssimo Dr. Moacyr Servilha Duarte, Presidente da 
ABCR - Associação Brasileira de Concessionárias de Rodovias. O senhor Presidente convidou o Senhor Moacyr Servilha 
Duarte a tomar assento à Mesa dos Trabalhos, passando-lhe a palavra. Sua Senhoria passou a explanar o setor de conces
sões de rodovias no Brasil, a extensão de rodovias concedidas no estado de São Paulo, as receitas de pedágio nas rodo
vias, concedidas no Estado e sua arrecadação, a modernização das rodovias, a geração de empregos e negócios, o impacto 
do pedágio sobre o preço dos produtos, o investimento das concessionárias, a instalação de sistemas eletrônicos de con
trole de tráfego que propriciará a segurança de caminhoneiros e outros profissionais. Em seguida, Sua Senhoria, em res
posta aos questionamentos Formulados pelos senhores parlamentares, afirmou que houve atraso nos cronogramas contra
tados com o DER. Os pagamentos dos ônus estão sendo cumpridos. Não acha possível não haver aumento agora, em 1a de 
julho, posto que o mesmo decorre de contrato. Afirmou que, em virtude das concessões, o custo Brasil irá diminuir, posto 
qu ïas  estradas estarão em melhores condições, diminuindo o tempo das viagens. Que a metodologia do programa adota
do advém do Banco Mundial, adaptado para o  Brasil. Que desde o início das concessões o número e a gravidade dos aci
dentes rodoviários diminuíram. Que o Supremo Tribunal Federal entendeu pela manutenção deste sistema no Rio Grande 
do Sul, Que a definição do sistema está descrita nos contratos. Sobre o roubo de cargas nas rodovias, afirmou que as pro
vidências quanto a este problema tem que ser tomadas pelo Estado, cabendo às concessionárias tão somente colaboração. 
Que o IGPM é o índice que melhor atende aos custos das concessionárias. Questionado sobre a tarifa federal ser mais 
barata, respondeu que o programa de São Paulo prevê investimentos. Sobre os atrasos no cronograma, aduziu que o pro
grama de São Paulo é pesado e exige investimentos altos. Afirmou não ser filiado a qualquer partido político. Sobre a pos
sibilidade das concessionárias negociarem com o Governo do Estado de São Paulo para abaixar os valores da tarifa, consi
dera muito difícil, posto que existe previsão contratual a ser respeitada. Questionado sobre quem irá vender os equipamen
tos novos, que irão medir a quilometragem dos automóveis e encaminhar a cobrança diretamente ao endereço do usuário, 
respondeu que as concessionárias irão faze-lo. Que isto irá gerar uma nova fonte de recursos, requerendo entretanto inves
timentos. Os usuários irão pagar uma pequena taxa de adesão, além da taxa de manutenção. Afirmou que, se não existisse 
o ônus a ser pago pelo Estado, mesmo assim o custo do pedágio seria o mesmo. Este variaria apenas se o modelo de con
cessão adotado pelo Estado fosse o menor tarifa, como o executado pelo Governo Federal. Afirmou que algumas conces
sionárias tomara dinheiro emprestado junto ao BNDES. Desconhece se alguma das concessionárias pagou o Estado com 
papéis de ativo financeiro. Sobre' o descumprimento contratual pelas concessionárias em cerca trinta por cento dos investi
mentos, afirmou que as mesmas tiveram dificuldades na obtenção dos recursos. Respondendo sobre as funções da ABCR, 
aduziu que a mesma possui atribuições institucionais de defesa das concessionárias, sendo o mesmo contratado para exer
cer o cargo de presidente. Questionado sobre o porquê da mamria das concessionárias serem compostas por empreiteiras, 
afirmou que no mundo inteiro esta atividade é predominantemente empreendido por construtoras. Sobre a utilização por

outras empresas dos canteiros centrais, ou faixas de domínio, a gerarem receitas adicionais às concessionárias, não tem 
notícias. Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente declarou encerrada a reunião. Eu, Deníse da Trindade de 
Carvalho, Agente Técnico Legislativo, secretariei os trabalhos e lavrei a presente ata, que vai ser assinada por sua 
Exelência e por mim. O completo teor dos trabalhos a reunião foi gravado pelo Serviço de Audiofonia e, uma vez concluída 
a transcrição taquigráfica, passará a fazer parte integrante desta ata, e somente após isto terá validade para todos os fins 
regimentais. Aprovada em reunião de 24/05/2000. a) Deputado Geraldo Vinholi - Presidente a) Denise da Trindade de 
Carvalho - Secretária

Dia 24.maio.2000:
Sessão realizada na ALESP.
VIGÉSIMA QUARTA REUNIÃO DA COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO, COM A FINALIDADE DE APURAR DESDE 

O ESTABELECIMENTO DE CRITÉRIOS DE CONCESSÃO, CUMPRIMENTO DE CONTRATOS E IRREGULARIDADES NAS 
COBRANÇAS DE PEDÁGIO NO ESTADO DE SÃO PAULO, TOMADOS POR CONCESSÃO POR EMPRESAS PARTICULARES.

Convocada e presidida pelo Senhor Deputado Geraldo Vinholi, a Reunião contou com a presença dos Senhores 
Deputados Claury Alves da Silva, José Rezende, Sidney Beraldo, José Zico Prado, Roberto Morais, Edmir Chedid , Carlos 
Zarattini, Antonio Salim Curiati, Duarte Nogueira e Luiz Carlos Gondim. Presentes ainda, no decorrer dos trabalhos, os 
Senhores Deputados Vanderlei Macris, Presidente desta Casa, Roberto Engler, Líder do PSDB, Walter Feldman, Edmur 
Mesquita, Edson Aparecido, Rodrigo Garcia, Ary Fossen, Terezinha da Paulina, Wadih Helú, Luiz Gonzaga Vieira, Vaz de 
Uma e Milton Flávio, Líder do Governo. Havendo número regimental, o Senhor Presidente declarou abertos os trabalhos. A 
reunião teve por finalidade tratar de assuntos pertinentes a esta Comissão, bem como a oitiva do Excelentíssimo Doutor 
Michael Paul Zeitlin, Secretário de Estado dos Transportes. O Senhor Presidente convidou o Senhor Secretário a tomar 
assento à Mesa de Trabalhos, passando-lhe a palavra. O Senhor Secretário afirmou que disponibilizou sua Secretaria para 
auxiliar esta CPI. Após explanação sobre o modelo de concessões adotado, considerando este como a forma de financiar a 
infra-estrutura a ser implantada, passou a responder aos questionamentos formulados pelos Senhores Parlamentares. 
Afirmou que a estratégia da Secretaria de Transportes do Estado de São Paulo é de multimodalidade. Em relação aos 
outros programas de concessão adotados, considerou o Federal, em relação à Dutra, um sucesso; quanto ao Paraná, consi
derou conturbado, posto que às vésperas da eleição de 1998, o Governo Local resolver baixar o valor da tarifa pela metade. 
Isto ocasionou liminar para sustar as obras outrora pactuadas. Afirmou que uma das características do Governo Covas é o 
respeito ao contratos assinados de parte a parte. Quanto ao Rio Grande do Sul, soube apenas que a maioria das rodovias 
concedidas eram federais, foram delegadas ao Estado e concedidas, não possuindo notícias mais detalhadas. Em relação à 
Agência Reguladora de Transportes, em seu entendimento, a mesma deve conter em si funções de executivo, legislativo e 
judiciário, para que possa exercer as atividades inerentes à sua natureza. Questionado sobre a possibilidade de vincular-se 
os valores advindos do ônus das concessões para custeio e manutenção da malha rodoviária não concedida, afirmou ser 
isto possível. Afirmou, também, que atualmente, o DER está investindo mais na malha viária não concedidad que o valor 
recebido com o ônus pago pelas concessionárias. Quanto à reforma estrutural feita no DER, observou que o órgão colocou 
no topo de seu organograma o cidadão, que deve ser atendido da melhor forma possível. Em relação às denúncias formu
ladas pelo Professor Celson Ferrari, afirmou que o Dr. Jamii Cury lhe exibiu o documento em questão, porém o mesmo não 
possuía registro em cartório, e sim assinatura reconhecida. Considerou que a comunicação deveria ter sido feita assim que 
recebida a denúncia pelo Professor, e que o documento em questão não possui a materialidade suficiente a que se propõe. 
Ponderou que durante o processo de licitação, após a documentação rubricada ser recolhida ao cofre, os licitantes comen
tavam as propostas entre si, e que poderiam ter dito um ao outro quem ficaria com determinado lote. Que o Decon, em 
inquérito policial, após ouvir varias pessoas, encerrou as investigações afirmando que não haviam provas de existência de 
conluio. Foi também julgada improcedente ação popular impetrada com semelhante objeto. Em relação à entrevista publi
cada na revista "Isto é", referente à uma reunião que teria havido com os donos de concessionárias na Secretaria, afirmou 
que houve muitas reuniões. Que todo o processo foi transparente e nunca existiu conluio. Questionado sobre as diferenças 
entre o primeiro e segundo edital, apontou a ampliação do prazo de três para cinco anos e investimentos retirados das 
obrigações das concessionárias na ordem de cento e quarenta milhões. Sobre a planilha necessária ao estabelecimento do 
valor do pedágio, aduziu que as tarifas fixadas pelo Governo do Estado de São Paulo eram utilizadas historicamente. 
Afirmou que o DER e o DERSA não teriam condições de executar todos os serviços qüe as concessionárias prestam. 
Afirmou que o total investido pelas concessionárias superam em muito o arrecadado com as praças de pedágio. O Estado 
seria muito endividado. No atual modelo de concessão, as concessionárias têm fluxo de caixa negativo do primeiro ao oita
vo ano do total de vinte concedidos. Deve aportar capital para executar as obras. Aduziu que a iniciativa privada normal
mente levanta fundos para seus investimentos, para ter lucros no futuro. Em relação aos cupons de vale-pedágio, afirmou 
que os mesmos irão desaparecer, se houver mecanismos para o embarcador pagar a tarifa. Entretanto, acha prudente 
aguardar a regulamentação da medida provisória necessária antes de extingui-los. Aduziu que qualquer modificação no 
contrato, em relação a descontos a serem-fornecidos a caminhões, poderá levar o Governo a reembolsar as concessioná
rias. A questão deverá ser analisada. Foram já concedidos doze dos dez lotes inicialmente solicitados pelo Senhor 
Governãdor. Questionado sobre o que náo teria feito, caso iniciasse agora as concessões, respondeu que não adotaria os 
multiplicadores de eixo; a localização das praças de pedágios seria mais detalhada; montaria uma equipe tão boa, quanto 
possui atualmente, desde o início, para tratar de assunto relativos ao meio ambiente. Afirmou que a implantação da tecno
logia AVI é obrigação contratual. Desconhece se o prazo para o cumprimento desta cláusula está sendo ou não cumprido. 
Tal tecnologia será implantada no Estado de São Paulo com um padrão único, onde existirá interoperabilidade. O padrão 
adotado foi o norueguês. Os usuários não mais irão pagar nas praças de pedágio, haverá um centro de gestão; as conces
sionárias estão criando uma empresa para gerir este centro. Afirmou que nos últimos três lotes, o Governo já possuía mais 
experiência; foram obtidas junto às concessionárias cartas-compromisso, que serão transformadas em aditivos, subindo 
em vinte e cinco por cento a o valor a ser por elas pagos originados de receitas acessórias. Questionado sobre a fiscaliza
ção insuficiente, afirmou que companhias fiscalizadoras estão sendo contratadas, e que até a aprovação desta contratação, 
estará sendo providenciada assessoria técnica para a Comissão de Monitoramento das Concessões Em relação à faixa de 
domínio, aduziu que até pouco tempo atrás, ela era cedida gratuitamente; existem coisas enterradas sem pagamento, e as 
empresas não vão procurar espontaneamente o DER para efetuar pagamento; as situações não são eqüinâmes; o gás, por 
exemplo, não tem condições econômicas de pagar o mesmo que paga a fibra ótica. Em relação à Ecovias, afirmou que a 
partir do segundo semestre do ano de 2002, finalizada a duplicação da pista descendente, a tarifa será passada para quilo
métrica. Questionado sobre a razão da não contratação de empresa externa para fazer avaliações no inicio das licitações, 
respondeu que não contratou porque estava tudo praticamente feito; os editais foram todos aprovados pela Procuradoria 
Geral do Estado. Aduziu ser inviável seja considerado para abaixar a tarifa o fato das concessionárias terem descumprido o 
cronograma de obras, em 43% no primeiro ano, e 56% por cento no segundo ano. Ponderou que ao contrário da Comissão, 
não se fixa na tarifa, e considerou que esta foi fixada de modo correto. Aduziu não ser o valor o problema centrai, e que 
eventual beneficio ao usuário deve ser utilizado em consecução de obras, posto ser o programa adotado desenvolvimentis- 
ta. Considera difícil não ocorrer a correção prevista para 1a de julho próximo futuro, em razão da adoção do IGPM como 
índice contratual (ajuste previsto em cerca de 14%). A não concessão configuraria quebra unilateral de contrato, ensejando 
as medidas judiciais cabíveis em face do Estado. Questionado sobre a possibilidade de abaixar as tarifas, afirmou que os 
pedágios foram instituídos contratualmente, e para que haja eventuais alterações neste sentido devem ser muito bem ava
liadas e estudadas opções, para não trazerem prejuizos ao Estado. Obrigou-se a encaminhar dados referentes ao cumpri
mento do Plano Intensivo Inicial, bem como da situação atual do Lote 20, contratos e todos os adendos e anexos dos últi
mos três lotes concedidos; copias das decisões das ações interpostas em face da Secretaria, DER e Governo em decorrên
cia do modelo de concessões adotado. Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente declarou encerrada a reunião. 
Denise T. Carvalho - Agente Técnico Legislativo - Div. de Apoio às Comissões.

5. RESUMO DOS DEPOIMENTOS
5.1. Data: 03/02/00
Em 03/02/00, contando com a presença dos onze membros da CPI, deu-se início aos trabalhos com abertura da primei

ra sessão realizada na Assembléia Legislativa.
Nesta oportunidade, foi apresentado o cronograma de trabalho, compreendendo três fases distintas, quais sejam, (i) 

depoimentos de todas as autoridades que participaram da elaboração dos editais e dos procedimentos licitatórios; (ii) 
depoimentos das autoridades que atualmente fazem parte da fiscalização do cumprimento dos contratos; (iii) esclarecimen
tos a serem prestados pelos funcionários das empresas concessionárias.

Após a fixação dos prqcedimentos formais, passou-se ao requerimento por parte de alguns deputados de fornecimen
to de dados concernentes às concessionárias.

Neste ponto, solicitou o deputado Salim Curiatti que fosse requerido à empresa Ecovias: (i) o fornecimento de dados a 
respeito das obras de duplicação da Rodovia Imigrantes; (ii) que todas as empresas que mantenham contratos com empre
sas de fibras ópticas forneçam cópia dos respectivos contratos; e (iii) que todas as empresas informem o valor arrecadado 
mediante a cobrança de pedágio.

Os requerimentos formulados foram aprovados, ressalvado este último referente ao valor arrecadado com a cobrança 
dos pedágios, uma vez que, conforme asseverado pelo Presidente da CPI, dita informação já havia sido solicitada às con
cessionárias, conforme ofício de número 021/99, datado de 07/12/99.

Em seguida, o deputado Roberto Morais solicitou o fornecimento de cópia dos contratos celebrados com empresas 
que expõem anúncios de publicidade nas praças de pedágio, o que foi deferido.

Foi definido que será expedido ofício ao Sr. Governador do Estado de São Paulo, opinando para que nãó promova a 
licitação de novos trechos, não assine novos contratos, não permita a construção de novas praças de pedágio e náo permi
ta a elevação do valor da tarifa até o final dos trabalhos da comissão.

O deputado José Zico Prado solicitou e foi aprovada a proposta de requerimento à Receita Federal da declaração IRPJ 
das empresas concessionárias.

Por último, o deputado Edmir Chedid criticou a cobrança da tarifa de pedágio bidirecional, sustentando que, com.a 
implantação de cabines nos dois sentidos das rodovias, as empresas estão cobrando mais que o valor R$ 2,40 (dois reais e 
quarenta centavos) em cada um dos sentidos.

5.2. Data: 09/02/00
Novamente, contando com a presença de todos os integrantes, os trabalhos foram iniciados pelo presidente da 

Comissão, Deputado Geraldo Vinholi. \
O presidente informou o recebimento de ofícios elaborados pelo Deputado Nelson Salomé; pelo Deputado Dorival 

Braga e pelos prefeitos de Conchal e de Casa Branca, todos requerendo que não se paralisasse o andamento de assinatura 
dos contratos de concessão nos três lotes já licitados.

Foi também enviado à Comissão ofício subscrito pelo presidente da OAB - São Paulo, requerendo oportunidade para 
que a entidade possa manifestar-se a respeito do tema tratado na CPI.

Informou ainda o presidente que as duas consultas solicitadas à Procuradoria da Assembléia haviam sido respondidas, 
inclusive com a distribuição de cópias aos membros da comissão. Pediu, porém, a devolução das cópias, visto que a 
Procuradoria iria alterar, até o final do dia, parte de suas respostas às indagações formuladas.

Após as informações iniciais, o Deputado Luiz Carlos Gondim requereu a convocação do assessor técnico da Secretaria 
dos Transportes, o Sr. Dilson Suplicy Funaro.

O Deputado Carlos Zarattini, após ler a ata da última sessão, atentou para o fato de não constar nenhum requerimento 
pedindo cópia dos contratos firmados entre a empresa Barramar e o DER e entre a empresa e as concessionárias. Por isso, 
requereu a convocação dos representantes da empresa Barramar para prestar esclarecimentos.

O Deputado Sidney Beraldo informou que o Governador deverá se manifestar e que esse lote já estava em processo 
avançado, inclusive o início da administração dos trechos.

Pondo fim à discussão, o Deputado Curiatti afirmou que o contrato a ser celebrado com a SP Vias encontra-se penden
te de assinatura há cerca de 60 dias. Ademais, voltou a criticar duramente à empresa Viaoeste, que estaria lucrando muito 
com os contratos de implantação da fibra óptica ao longo das rodovias e que, segundo notícias de jornais, não estaria dis
posta a mudar seu contrato com o governo.



Por último, fez menção a notícias segundo as quais o valor correspondente aos contratos firmados pelas concessioná
rias para a implantação dos sistemas de fibra óptica alcançaria o montante de 500 (quinhentos) milhões de dólares por ano.

Em seguida, procedeu-se ao depoimento do Sr. Luiz Carlos Bergamasco, funcionário da Companhia do Metrô, engenheiro 
comissionado junto ao Departamento de Estradas e Rodagem - DER para participar do Programa de Concessões de Estradas.

0 depoente distribuiu um documento aos membros da comissão esclarecendo como se deu a evolução da tarifa de 
pedágio no Estado e que a idéia do programa de concessão seria tornar homogênea a qualidade dos serviços prestados ao 
longo da malha rodoviária. Apontou que a tarifa teria como base um valor fixo por quilômetros rodados.

Segundo o depoente, para isso tomar-se possível seria necessário partir-se de um modelo de rodovia auto-sustentável, 
com grande número de passagem de veiculos e com um nível bom de prestação de serviços. Foi escolhido o sistema 
Anhangüera-Bandeirantes.

De acordo com o engenheiro, o conceito de tarifa básica utilizada foi o de diferenciação do valor por eixo, conceito este 
fruto de estudo elaborado pelo Departamento Nacional de Estradas e Rodagens - DNER e, amplamente, utilizado na con
cessão das rodovias federais. Sustenta o depoente que a divisão da tarifa por eixo justifica-se pelo fato de que cada tipo de 
veículo provoca diferentes desgastes na pista.

Concluindo a exposição, afirmou que a composição do valor a ser pago foi calculada supondo-se uma distância a ser 
percorrida numa viagem de ida e volta entre Campinas e São Paulo e o valor do pedágio deveria corresponder a R$ 0,04 
(quatro centavos) por quilômetro rodado nos sistemas viários; R$ 0,035 (três centavos e meio) nas rodovias de pista dupla; 
e R$ 0,025 (dois centavos e meio) nas rodovias de pista simples.

O primeiro a se manifestar foi o Deputado Roberto Morais, que questionou o valor pago por quilômetro rodado entre 
Campinas e São Paulo, apontando que atualmente se pagam duas tarifas de pedágio no valor de R$ 4,80 (quatro reais e 
oitenta centavos) cada uma. Indagou, ainda, sobre a diferença no valor Idealizado para a tarifa básica nas rodovias esta
duais, que é de R$ 0,04 (quatro centavos), enquanto nas rodovias federais o valor é de R$ 0,03 (três centavos). Por último, 
quis saber se na época de elaboração edital foram incluídas as receitas extras que as concessionárias poderiam obter.

Em resposta à primeira pergunta, o depoente afirmou que a diferença se dêve à correção do valor da tarifa, que em 
1.995 correspondia a R$ 0,04 (quatro centavos). Com relação à diferença no valor da tarifa de pedágio nas rodovias, disse 
desconhecer os editais referentes às rodovias federais, mas que possivelmente a diferença se deu pela quantidade de 
obras a serem realizadas em cada uma das rodovias e que nas rodovias federais a modalidade de licitação seguiu-se pelo 
menor valor da tarifa de pedágio, enquanto nas rodovias estaduais o procedimento adotado foi o de maior preço oferecido.

No que diz respeito às receitas extras, explicou que foram definidas no edital sob a denominação de receitas acessó
rias, incluindo-se dentre elas a implantação do sistema de fibra óptica, e que estas receitas deveriam corresponder a 5% do 
valor arrecadado com o pedágio.

Ao ser questionado pelo Deputado Morais sobre a quantidade de praças de pedágio que existirão após a construção 
do novo trecho da Rodovia dos Bandeirantes, e se após concluídas as obras diminuirá o valor da tarifa, respondeu o 
depoente que no novo trecho serão construídas mais duas novas praças de pedágio e que a concessão se estenderá por 20 
anos. Atualmente, segundo o depoente, não existe previsão para a redução do valor da tarifa.

Em seguida, o Deputado Carlos Zarattini, lembrando que a Lei Estadual ns 7835/92 (artigo 11) determina a reversão, na 
modicidade das tarifas, de receitas acessórias elevadas, questionou se este dispositivo não estaria sendo desrespeitado 
pelas concessionárias.

Conforme o depoente não há ilegalidade, já que a previsão da receita acessória Gorresponde a 5% do faturamento da 
concessionária. Admitiu, porém, que, se a receita acessória aumentar em demasia, o contrato deve ser renegociado.

O Deputado, invocando o artigo 13, da Lei Estadual ne 7835/92, que exige para cada lote licitado uma planilha previa
mente elaborada com o custo da tarifa do pedágio, questionou se dito procedimento havia sido observado.

Respondeu o depoente que não existia uma planilha para cada lote, mas sim um nível de quilômetro tarifado de acor
do com os encargos a serem assumidos com obras e serviços de manutenção.

Ao ser questionado sobre o porquê da utilização do índice do IGPM para a correção dos contratos, respondeu que foi uma 
definição política, mas que este índice é de uso bastante amplo e reflete a situação econômica de forma bastante precisa.

Ao ser questionado como é feita a fiscalização dos 3% da arrecadação do pedágio destinados ao Estado, informou que 
a Comissão de Fiscalização dispõe de fiscais que cuidam deste serviço.

Neste particular, respondeu que a cobrança do Imposto sobre Serviços - ISS ("ISS” ) nas praças de pedágio não terá 
impacto no valor da tarifa cobrada pelas concessionárias. Explicou que em geral a concessionária prevê o nível de gasto 
com ISS, mas caso contrário, deve-se proceder a um reequilíbrio económico-financeiro, devendo a tarifa, porém, ser sem
pre preservada.

Prosseguindo o depoimento, o Deputado José Rezende, iniciou sua argüição, perguntando se houve alguma ingerên
cia externa ou algum encontro com representantes das concessionárias na época de elaboração dos estudos.

De plano, disse que o que existiu foi uma discussão ampla e aberta na sociedade, com a participação de órgãos como 
a OAB e o CREA, mas nunca houve ingerências afirmou, acrescentando que não houve encontro algum com membros das 
concessionárias.

Quando questionado se as obras nos trechos concedidos seriam somente feitas pelas concessionárias, respondeu que 
dependeria de cada contrato, mas poderiam existir obras sendo feitas pelo DER em trechos administrados pelas concessionárias.

Por último, sustentou o Deputado José de Rezende que os contratos com a empresa Barramar, para a instalação de 
cabos de fibras óticas, teria a natureza jurídica de arrendamento e, segundo a cláusula 9 do Edital, as concessionárias não 
poderiam sublocar os terrenos que lhes foram concedidos.

• O Deputado José Zico Prado, lembrou que na época do inicio do Programa de Concessões o secretário dos 
Transportes, Sr. Plínio Assmann, disse que com a concessão de 5.000 quilômetros seria possível a manutenção dos 25.000 
quilômetros de rodovias estaduais existentes. Isto posto, perguntou se a afirmação tinha ou não fundamento.

O depoente afirmou desconhecer esta declaração e disse que não seria possível manter os padrões de serviço e a qua
lidade das rodovias concedidas no conjunto da malha do Estado apenas com a concessão desses 5.000 quilômetros.

Ao responder quais os aspectos que são levados em conta para a composição da tarifa, afirmou o depoente ser o custo 
de novas obras, o custo do serviço colocado à disposição dos usuários e a remuneração da concessionária.

Por último, ao ser indagado quanto à implantação do sistema de fibra óptica, ressaltou estar previsto no edital que 
implantação de sistemas de comunicação em tempo real projeta uma receita acessória de cerca de 2% do total do fatura
mento das concessionárias. Assim, a informação passada pelo Deputado Curiatti, sobre o valor dos contratos de implanta
ção do sistema de fibra óptica, corresponde ao montante a ser pago em 20 anos, e não a cada ano como foi dito pelo 
Deputado.

O Deputado Duarte Nogueira quis saber qual a previsão de investimento das concessionárias para o ano 2.000.
Segundod engenheiro, o valo previsto corresponde ao montante de 1 bilhão de dólares.
Ao responder a questão sobre a grande quantidade de praças de pedágios existentes, afirmou que o valor tarifado 

independe da quantidade de praças, já que é definido um preço por quilômetro rodado.
O Deputado Claury Alves da Silva, por sua vez, começou requerendo o último balanço da cada uma das empresas. 

Logo após, perguntou se na elaboração dos estudos se tomara o cuidado de analisar as concessões em outros países, 
como a Argentina, que, segundo o deputado, tem o programa de desestatização semelhante ao do Estado de São Paulo.

Sustenta o depoente que a comparação é muito difícil e que os programas são diferentes, visto que legislação dos paí
ses também é diferente.

Em sua intervenção, o Deputado Edmir Chedid propôs realização de diligência na empresa Barramar, para tomar 
conhecimento do valor a ser faturado com os contratos de implantação do sistema de fibra óptica. Propôs, também, a con
vocação de membros do DNER para explicar como foi feita a planilha que fixou o valor da tarifa básica por eixo e serviu de 
modelo nas concessões.

O Deputado Claury Alves da Silva requereu a expedição de ofício endereçado ao digno Promotor de Justiça de 
Ituverava, Sr. Flávio Capez, que, em sede de Ação Civil Pública, sustenta serem semelhantes aos sistemas de desestatiza
ção paulista e argentino.

O último deputado a interrogar o depoente foi o presidente da Comissão, Deputado Geraldo Vinholi, que indagou se o 
cronograma de investimentos foi feito após a definição das tarifas e se as projeções de investimentos e receitas são iguais 
em todos os lotes concedidos.

Segundo o depoente, o cronograma foi elaborado após a definição do valor da tarifa de pedágio e que cada lote possui 
demandas diferentes quanto à necessidade de obras, manutenção e geração de receitas.

A sessão foi encerrada com a convocação da reunião para 10/02/2000 em São Vicente.

5.3. Data: 10/02/00
A sessão realizada em 10/02/00 contou com o depoimento de profissionais que trabalham com transportes, políticos e 

moradores da região da Baixada Santista, para o fim de conhecer a realidade das rodovias.
Primeiramente, o Sr. José Sebastião Prado, presidente da Associação Comercial das Empresas de Transportes de 

Cargas e Passageiros da Região Sudeste, apresentou informações acerca do sistema de arrecadação do pedágio, requeren
do que as mesmas fossem acostadas à CPI.

Em seguida, foram ouvidos, seqüencialmente: (i) o Sr. Marcos Aurélio Ribeiro, assessor jurídico da Federação das 
Empresas de Transportes de Carga do Estado de São Paulo que prestou alguns esclarecimentos à comissão; (ii) o Sr. Valdir de 
Sousa Pestana, presidente do Sindicato dos Trabalhadores e Transportes Rodoviários de Santos; (iii) o Sr. Jorge Yamassato, 
ex-deputado estadual e que representou o prefeito de Praia Grande; (iv) o Sr. Heraldo Gomes de Andrade, presidente do sindi
cato dos Caminhoneiros Autônomos de Bens da Baixada Santista e Vale do Ribeira; (v) Sra. Maria Eurides Pereira, integrante 
da Comissão contra o pedágio na área continental; (vi) Sr. José Pedro Cavalcanti, vereador do município do Guarujá.

Os Deputados Luiz Carlos Gondim, José Zico Prado, Carlos Zarattini, Roberto Morais e Edmir Chedid formularam per
guntas diversas ao Sr. Marcos Aurélio Ribeiro que já havia se pronunciado anteriormente.

Posteriormente com a palavra, a deputada Mariângela Duarte (PT) tratou dos problemas enfrentados na região de São 
Vicente. Para tanto, apontou, a título ilustrativo, dentre outros, o exemplo de um morador da área continental de São 
Vicente que é obrigado a pagar pedágio para chegar à ilha, onde fica o centro da cidade, o que, no seu entender, configura
ria uma inconstitucionalidade.

A deputada Maria Lúcia Prandi reforçou e acrescentou outros fatores acerca da questão supra.
Nesta oportunidade, também, foi ouvido o engenheiro e professor da Faculdade Politécnica de São Paulo, Sr. Cláudio 

Miçhael, acerca do problema de deslizamento que ocorreu na Anchieta.
Trata-se da pessoa que realizou estudos na altura do Km 42 da Rodovia Anchieta, a pedido da empresa Ecovias, objeti

vando detectadas causas do deslizamento de terra ocorrido no final de dezembro de 1.999 naquela área.
De acordo com o professor-depoente, nas regiões como a serra do mar os deslizamentos de terra são constantes tanto 

nas áreas de mata virgem como nas áreas já degradadas.
O depoente, respondendo às perguntas formuladas pelos deputados presentes, inclusive pelo próprio Presidente da 

Comissão, sustentou que o índice pluviométrico pode variar muito dentro das diferentes áreas que compreendem a Serra 
sendo, portanto, os deslizamentos nessa região considerados regra e não exceção.

Sustentou, basicamente, o depoente que não existe problema de escoamento de água na região do Km 42 e que, para 
prever acidentes como este, seriam necessários estudos geológicos permanentes em toda a região da Serra do Mar e que 
encaminharia cópia de seus estudos a comissão.

5.4. Data: 17/02/00
Nos trabalhos da Comissão realizados em 17 de fevereiro p.p ausentou-se o Deputado Salim Curiatti.
Dispensada a leitura da ata da sessão anterior, o presidente da comissão, Deputado Geraldo Vinholi, informou que che

garam à mesa, as respostas aos ofícios enviados ao Comando de Policiamento Rodoviário Estadual; ao sindicato dos 
Servidores do DER; ao Tribunal de Contas do Estado; ao Presidente da Comissão de Transportes, Deputado Rodrigo Garcia.

Também chegaram as informações referentes às empresas concessionárias de rodovias Triângulo do Sol; Autoban; 
Centrovias; SP Vias; Autovias e Viaoeste e o restante da documentação enviada pela Secretaria Estadual dos Transportes.

Foi mencionado ainda, ofício enviado pela Câmara Municipal de Limeira criticando o programa de concessão das rodo
vias implantado naquela região.

Dando inicio aos depoimentos, foi convidado à prestar esclarecimentos o engenheiro Sebastião tHermano Leite Cintra, 
Ex-Secretário Adjunto da Secretaria de Transportes.

O documento apresentado pelo depoente apontou sua formação e os cargos que ocupou na Administração Pública; 
ressaltou a importância do desenvolvimento do transporte multimodal e os benefícios do modelo de concessão das rodo
vias paulistas, garantindo padrões pré-definidos de qualidade, obras de ampliações previstas e possíveis obras resultantes 
do aumento de tráfego.

Esclareceu, ainda, que o mesmo índice que corrige o valor da tarifa de pedágio, corrige as parcelas pagas pelas con
cessionárias para a exploração dos serviços; que o valor da tarifa foi tomado a partir de uma política de planilhas de custos 
e projetos e não um valor politicamente adotado pelo governo sem nenhum critério; que o Programa de Concessões visa a 
proceder ao desenvolvimento de todas as regiões do Estado; traçou um paralelo entre o modelo de concessão das rodo
vias Estaduais e Federais, salientando que estas não dispõem dos serviços encontrados nas rodovias de propriedade do 
Estado de São Paulo; informou que as rodovias paulistas já possuem a cultura da cobrança de pedágio desde quando eram 
administradas pelo DER e DERSA e, por último, que com a implantação do pedágio eletrônico, o usuário irá pagar o valor 
da tarifa de acordo com trecho que efetivamente utilizar.

Após os esclarecimentos iniciais do depoente, o Deputado Edmir Chedid questionou como foi estabelecido o valor de 
3% de repasse da receita arrecadada com a cobrança de pedágio pelas concessionárias para o Estado.

Sustentou o depoente que esse valor foi estabelecido para garantir recursos para a Comissão de Fiscalização dos servi
ços concessionados e recursos para serem investidos em transportes em geral.

O depoente discorreu sobre o método utilizado para o cálculo do VDM das estradas que foram terceirizadas.
Ao ser questionado sobre a forma foi estabelecida nos Editais a relação entre a previsão das receitas que seriam obti

das e a cobrança de pedágio, respondeu o Ex-Secretário que se levou em conta a disponibilidade de serviços à serem pres
tados aos usuários e as melhorias necessárias à cada rodovia.

Por último, o Deputado Chedid perguntou se seria possível a empresa Autoban construir uma linha Ferroviária entre as 
cidades de São Paulo e Campinas e explorar esse serviço como receita acessória.

O depoente respondeu que a concessionária Autoban não poderia implantar um sistema ferroviário, uma vez que dito 
serviço seria objeto de outra licitação.

Em seguida, o Deputado Carlos Zarattini iniciou sua argüição questionando se a Secretaria de Transportes, ao utilizar o 
método de se cobrar um valor médio por quilômetro tarifado, não estaria desrespeitando o art. 13, da Lei Estadual n° 
7835/92, que estabelece a necessidade de elaboração de uma planilha de custos para cada trecho concedido. .

De acordo com o depoente, tratou-se de uma decisão política tomada em conjunto, após várias reuniões da Comissão 
de Concessões, que estabeleceu um valor médio a ser cobrado em um sistema de rodovias, outro em rodovias de pistas 
duplas e outro em rodovias de pista simples.

Em seguida, quis saber qual foi o critério utilizado pela Comissão de Concessões para estabelecer os valores de cada 
uma das obras que as concessionárias deverão realizar.

Sustentou o depoente que foram utilizados números históricos de contratos celebrados entre o DER e o DERSA com 
empreiteiras que prestaram os serviços de pavimentação das estradas quando estas ainda não haviam sido concedidas.

Após mencionar o parágrafo único, do art. 11, da Lei n° 7835/92, que disciplina a diminuição das tarifas como decorrên
cia das receitas acessórias auferidas pelas concessionárias, sustentou o Deputado que os Editais não planejaram a modici
dade da tarifa de pedágio como decorrência da implantação do sistema de fibra óptica e questionou o depoente se isto não 
foi uma falha.

Em resposta, o depoente afirmou que, na época de elaboração do Edital, a Anatei não havia regulamentado o conceito 
de fibra óptica, sendo impossível prever tal acontecimento.

Contudo, o Deputado Zarattini levantou dados elaborados pela empresa Infovias em 1.993 (Empresa Estatal paulista 
criada no governo Fleury, que depois foi extinta), que mostram que os sistemas de fibra óptica movimentariam um mon
tante de US$ 15 bilhões.

O Ex-Secretário se limitou a afirmar que não tinha conhecimento desses valores já que na época não existia esse mer
cado e que a Secretaria Estadual de Transportes não poderia disciplinar as normas sobre as Infovias por serem de compe
tência da Anatei.

Quando questionado sobre a razão da ausência de proposta quando da divulgação do primeiro Edital de concessão do 
Sistema Anchieta-lmigrantes, respondeu que se deu pelo fato do Edital apresentar problemas, mas não soube, contudo, 
especificá-los.

O Deputado Roberto Morais questionou por que as receitas acessórias não se encontravam no cálculo da planilha da 
tarifa.

De acordo com o depoente, a tarifa foi calcula com base em valores históricos, existentes na época de elaboração do 
Programa de Concessões e que o valor das receitas acessórias foi estimado em 5% do valor total a ser arrecadado com a 
cobrança de pedágio.

Ao ser questionado sobre as providências a serem tomadas com o excedente de trabalhadores do DER e DERSA, o 
depoente traçou um paralelo afirmando que a ANATEL, quando criada, contratou técnicos da EMBRATEL e da TELEBRAS, 
que poderiam trabalhar na futura Agência Nacional de Transportes ou nas empresas concessionárias de rodovias, já que 
estas necessitam de profissionais que conhecem as características do mercado.

Enr seguida, o Deputado Roberto Morais criticou o Governo Estadual que prometeu enviar o Projeto de Lei que cria a 
Agência Estadual de Transportes e ainda não o fez e questionou o depoente sobre a possibilidade de a fiscalização do VDM 
ser desestruturada e insuficiente.

Em contrapartida, o depoente afirmou ser favorável à criação da Agência Nacional de Transportes e afirmou desconhe
cer como é feita a fiscalização, mas disse acreditar que a Secretaria de Transportes controla o VDM das concessionárias.

O seguinte a argüir o Ex-Secretário Adjunto foi o Deputado José Rezende que perguntou acerca dos critérios para defi
nições da cobrança das tarifas de pedágio, dos valores dos contratos de concessões e dos cronogramas de investimentos.

Primeiramente, esclareceu o depoente que as tarifas de pedágio foram estabelecidas com base em três critérios, sendo 
o valor R$ 0,04 por Km rodado nos sistemas viários, R$ 0,035 nas rodovias de pistas duplas e R$ 0,025 nas rodovias de 
pista simples. Ademais, salientou que o pedágio faz parte da cultura nas rodovias estaduais paulistas e que mesmo antes 
das concessões as rodovias já tinham praças de pedágio, sem contar, porém, com os serviços hoje existentes em todas as 
rodovias concessionadas.

Com relação aos valores dos contratos de concessões, esclareceu que são estimados de acordo com a real projeção da 
demanda e pela projeção de receitas a serem incorporadas pelas concessionárias.

Já as estimativas quanto aos custos dos investimentos, informou que foram utilizados valores colhidos nos contratos 
celebrados anteriormente pelo DER e DERSA.

Quando questionado sobre a ordem nos processos de concessões, respondeu o depoente que se começou pelo 
Sistema Anhangüera-Bandeirantes para se atrair o interesse de grandes empresas.

Ademais, esclareceu que todos os projetos de obras idealizados pelas concessionárias são previamente submetidos à 
apreciação do DER e que os valores do pedágio estão atrelados ao período de duração dos contratos de concessões, à 
receita e à necessidade de obras a serem realizadas.

Por último, informou ter sido ele quem convidou o engenheiro Bergamasco para participar da Comissão de 
Concessões.

Ato seguinte, o Deputado Claury Alves da Silva iniciou elogiando os pontos positivos no modelo do Programa de 
Concessões.

Ainda de acordo com o depoente, a principal preocupação do programa era aumentar a segurança do usuário e dimi
nuir o custo do transporte com a melhoria das estradas e com a conseqüente diminuição dos custos de manutenção dos 
veículos.

Porém, de acordo com documento exibido pelo Deputado, todas as concessionárias, com exceção da Tebe e da 
Autovias, mesmo investindo em obras de ampliação, já estão tendo lucro com a cobrança de pedágio.

Segundo o engenheiro esse lucro inicial não reflete o total que as empresas irão desembolsar para a realização de novas 
obras, sendo certa a necessidade que tem as concessionárias de recorrer a empréstimos junto a instituições financeiras. Por 
último, afirmou que as concessionárias que apresentarem um excesso de receita poderão ter seus contratos revistos.

O Deputado José Zico Prado começou sua explanação criticando a indexação do valor da tarifa pelo índice IGPM, o que 
justificaria o valor tão alto do pedágio.

Em contrapartida, respondeu o depoente que a maioria dos serviços públicos privatizados no Brasil possuem como 
base de reajuste anual o IGPM e afirmou que o índice formulado para o reajuste das tarifas na rodovia Presidente Dutra foi 
o que mais cresceu no último ano.

O Deputado Sidney Beraldo defendeu o Programa de Concessões e explicou que os dados ali relacionados não trazem 
os aportes de caixa.

Em posição contrária, os Deputados Carlos Zarattini e José Zico Prado, colocando que as concessionárias estão tendo 
um resultado melhor que o previsto e que não existe risco quanto ao retorno dos investimentos por elas programados.

Novamente o Deputado Beraldo levantou pontos positivos do Edital que prevêem a obrigação das empresas de cons
truírem novas faixas de rodagem, caso as expectativas de VDM ultrapassem as previsões.

O último Deputado a inquirir o depoente foi o Presidente da Comissão.
O Deputado Vinholi relembrou o comentário do Deputado Chedid sobre a construção de uma linha ferroviária e a 

implantação da fibra do sistema de óptica e perguntou se este não seria objeto de uma nova concessão.
O Ex-Secretário se limitou a responder que no caso da linha férrea seria objeto de outra concessão.
Com relação ainda à fibra óptica, sustentou o depoente que as rodovias são os lugares mais perigosos para a implanta

ção desse sistema pela possibilidade de acidentes atrapalharem a transmissão de dados, contudo, são os únicos lugares 
possíveis no Brasil para a passagem das fibras.

Quando questionado sobre a origem dos estudos sobre os gastos com a manutenção dos caminhões e os valores 
cobrados a título de pedágio, respondeu o engenheiro que obteve esses estudos através do Governo Federal, por intermé
dio do Ministério dos Transportes.

Por último esclareceu que os custos de pedágio foram calculados de acordo com as obras que serão feitas em cada 
lote, a fim desenvolver de maneira equilibrada todas as regiões do Estado.

Ao final da sessão o Deputado Zarattini perguntou ao depoente se não considerava um fenômeno de bitributação o 
pagamento de ICMS, já que parte de sua arrecadação vai para a melhoria das estradas e o pagamento da tarifa de pedágio.

O Ex-Secretário afirmou não ser tributarista, mas que no caso em apreço não se trata de bitributação.
Ademais, requereu o deputado Zarattini que oficie o DER e a DERSA, para que mandem as estimativas dos custos das 

obras que serão realizadas pelas concessionárias; os custos planejados para a realização do Rodoanel; os valores estima
dos pela Secretária dos Transportes que seriam arrecadados a título de ânus das concessões e o que foi efetivamente pago 
pelas empresas.

5.5. Data: 18/02/00
A segunda sessão realizada fora da Assembléia Legislativa contou com a presença de todos os Deputados membros da 

Comissão e, ainda, com líderes políticos da região oeste do Estado e representantes de associações locais.
Após a formulação de requerimentos iniciais por parte dos Deputados, deu-se inicio aos depoimentos.
O primeiro convidado a prestar esclarecimentos foi o Sr. Ângelo Rizzo, representante da associação Interalfa, que trata 

dos estudos da Rodovia Castello Branco para as cidades de Barueri e Carapicuíba.
Inicialmente distribuiu um mapa aos presentes que exibia o plano de execução das obras e localização das praças de 

pedágio da Marginal da Rodovia Castello Branco.
O depoente criticou a implantação das marginais sustentando que o valor do pedágio a ser cobrado ali será de R$ 3,10 

em cada um dos sentidos. No seu entender, trata-se de uma cobrança ilegal e constitui uma majoração de 600% no valor 
da tarifa em relação ao cobrado em outras regiões.

De acordo com o depoente, outro ponto falho foi o fato de a divulgação da obra ter sido feita somente em uma audiên
cia pública realizada na cidade de Sorocaba, longe da região de cobertura da marginal.



Sustentou o representante da associação, que a população local será obrigada a usar as marginais, já que os acessos e 
todos os bairros diretos à Rodovia Castello Branco serão fechados, acrescentando que os caminhos alternativos às margi
nais são inviáveis.

Por último, propôs a manutenção dos atuais acessos ligados à Rodovia e a redução do valor do pedágio para preços 
praticados em outras marginais construídas por concessionárias de rodovias.

Ao final do depoimento, o deputado José Zico Prado requereu cópia dos estudos mencionados pelo depoente durante 
a explanação.

O próximo depoente foi o Sr. Stanilslau Strars, engenheiro civil, que criticou a implantação das marginais e das praças 
de pedágio na altura do Km 18 sustentando que desrespeita a Lei Estadual n° 2451 de 31 de dezembro de 1.953 que proíbe 
a construção das praças em uma distância inferior à 30 Km da capital.

Encerrando, salientou que as marginais da rodovia Castello Branco não estão compatibilizadas com a implantação do 
Rodoanei e que os veículos que transitam pelo Rodoanel não irão passar pelo trecho das rodovias Castello Branco e 
Raposo Tavares, desembocando direto nas Marginais dos rios Pinheiros e Tietê.

O terceiro depoente ouvido foi o engenheiro Ricardo Toshio Ota, membro da Comissão de Concessões, que respondeu 
às perguntas iniciais e em seguida assinalou a preocupação da comissão com a transparência do Programa de Concessões, 
inclusive realizando audiências antes do lançamento dos Editais no próprio bairro de Alphaville.

Em seguida, procedeu à leitura de um documento apontando a problemática do trânsito na Rodovia Castello Branco, 
na região de Barueri, observando que no projeto de implantação das praças de pedágio das marginais, na altura do Km 18, 
foram levados em conta critérios como: a existência de rotas alternativas; as dificuldades físicas de construção em outra 
área; e que a Viaoeste foi a primeira concessionária a implantar o Sistema de Controle Operacional.

Ademais, salientou que as despesas operacionais da concessionária estão em 23% do total das receitas; que não existe 
risco para o Estado de não execução das obras, já que os contratos previram seguros que as concessionárias contrataram; 
que com a implantação das marginais os usuários iriam obter um ganho com a redução do tempo de viagem e o custo 
com combustível. Por último, observou que a previsão da concessionária é obter 38% de sua receita com a cobrança de 
pedágio nas marginais da rodovia Castello Branco.

As perguntas foram iniciadas pelo Deputado Carlos Zarattini, que o indagou sobre o cálculo do valor do pedágio que 
será cobrado nas marginais e se existe a possibilidade modificar os contratos de concessão.

De acordo com o engenheiro, os pedágios das marginais são as únicas exceções ao planejamento de uma cobrança 
fixa por quilômetros percorridos."Esclarece o depoente que foi calculado um valor máximo que se permitiu a viabilidade 
económico-financeira para a execução das obras das marginais em um prazo de dois anos, a contar do inicio da concessão.

Com relação aos contratos, afirmou que só pessoas com conhecimento jurídico poderiam afirmar a possibilidade de 
mudanças nos valores estabelecidos, mas sabe que as mudanças são sempre possíveis desde que seja restabelecido o 
equilíbrio económico-financeiro.

Quando questionado sobre a hipótese de a estrada ser construída pelo DER e, como conseqüência, não se cobrar 
pedágio, o depoente afirmou que não existem estudos a este respeito.

O Deputado Edmir Chedid, em seqüência, iniciou sua abordagem focando na importância de a CPI propor modifica
ções nos contratos em benefício do interesse público, limitando-se a tratar de duas questões: a possibilidade de ter uma 
empresa junto com o engenheiro Bergamasco e, em caso positivo, o que essa empresa fazia.

O depoente respondeu que foi sócio de uma empresa de nome HBR, formada por ele, pelo Sr. Bergamasco e pelo Sr 
Sebastião Hermano Cintra. Segundo alegou, essa empresa prestava assessoria em planejamento e desenvolvimento de 
estudos na área de transportes, já tendo sido, contudo, desativada.

O Deputado Roberto Morais questionou por que a audiência pública para o conhecimento do programa de concessão 
do lote 12 só foi realizada em Sorocaba.

De acordo com o depoente, foi uma das diversas e importantes reuniões públicas que ocorreram para divulgação do 
programa de concessão na região.

Os Deputados José Rezende e José Zico Prado criticaram o preço do pedágio que será cobrado nas marginais, pois segun
do entendem, a concessionária quer retirar grande parte de sua receita dos pedágios da marginal, o que seria ilegal e injusto.

Por último o Deputado Geraldo Vinholi afirmou que a decisão de adotar esse valor de tarifa de pedágio possui cunho 
político. Questionou sobre a possibilidade de implantar pedágios na altura do Km 18 da rodovia Castello Branco e como é 
feita a fiscalização dos valores gastos pelas concessionárias em obras.

Esclareceu o depoente que a tarifa de pedágio foi adotada através de uma política de transportes fundamentada em estu
dos e planejamentos de viabilidade que, do ponto de vista técnico, seria possível construir praças de pedágio nas vias expres
sas apesar de não existir previsão contratual. Disse, também, que o DER está contratando uma empresa de auditoria indepen
dente para fiscalizar e monitorar os valores fornecidos pelas concessionárias referentes aos gastos realizados com obras.

Os últimos a prestar esclarecimentos foram os Srs. Osvaldo Bolli e Milton Melão, representante da Câmara Legislativa 
do Oeste e Vereador de Barueri, respectivamente. Ambos criticaram a construção das marginais e a cobrança de pedágio, 
dizendo que essa cobrança diferenciada estava sendo feita também pela concessionária Triângulo do Sol e que foi suspen
sa pelo poder judiciário através de liminar obtida pelo Ministério Público em sede de Ação Civil Pública promovida em face 
da concessionária.

5.6. Data: 24/02/00
A última sessão realizada no mês de fevereiro teve a participação de quase a totalidade dos membros da comissão, 

estando ausente o Deputado Antônio Salim Curiatti.
Dispensada a leitura da ata da sessão anterior, conforme requerimento do Deputado Duarte Nogueira, o Deputado 

José Rezende solicitou que fossem fornecidos à comissão os balanços contábeis de todas as empresas concessionárias.
Conforme expôs o presidente da comissão, essas informações já foram solicitadas e logo estarão disponíveis aos 

Deputados. "
Dando continuidade, o presidente informou que a resposta ao Ofício requerendo informações à Secretaria Regional da 

Receita Federal, posteriormente encaminhada à Secretaria Estadual de Transportes, já havia chegado à comissão.
De acordo com o Deputado Geraldo Vinhóli, já foi protocolizado no gabinete do Governador ofício com pedido de 

urgência no encaminhamento aos Deputados da CPI do Projeto de Lei que institui a Agência Estadual de Transportes.
Por seu turno, o Deputado Carlos Zarattini requereu a expedição de Ofício endereçado à concessionária Viaoeste solici

tando informações sobre qual é a receita da empresa com arrecadação de pedágio e qual a previsão para os próximos 
anos; o valor do custo de construção das marginais da Rodovia Castello Branco e da sua conservação e ainda o custo das 
demais obras que serão realizadas pelas concessionárias.

Encerrada essa etapa inicial, foi dado inicio ao depoimento do Ex-Secretário Estadual de Transportes, o Engenheiro 
Plínio Oswaldo Assmann.

Passadas as perguntas iniciais para constarem nos registros o nome, profissão, endereço e o juramento, foi lido pelo 
depoente texto mostrando as vantagens do modelo de concessão paulista.

De acordo com o texto, a malha rodoviária paulista pode ser dividida em dois conjuntos. O primeiro, que corresponde 
acerca de 5.000 Km, engloba as rodovias com o maior fluxo de veículos, tendo sua administração sido delegada à iniciativa 
privada. O segundo, correspondente acerca de 20.000 Km, corresponde às rodovias administradas pelo DER, onde não 
existiriam praças de pedágio. ~~

Com relação às rodovias delegadas, esclareceu que foram divididas em 22 lotes, sendo que cada um deles deveria 
apresentar cálculos de engenharia financeira previamente feitos na Secretaria, auto-sustentabilidade; plano de expansão 
definido pela Secretaria de Transportes.

Esclareceu que foram realizadas diversas audiências públicas presididas sempre por lideranças isentas.
O período contratual fixado em 20 anos seria razoável para se implantar os serviços necessários e realizar as obras de 

infra-estrutura.
Ressaltou que logo quando são transferidos para a administração dos particulares, os lotes são submetidos a um 

investimento inicial passam e passam por uma atualização, o que importa um custo considerável, antes da implantação de 
qualquer praça de pedágio.

As obras da referida expansão inicial duram de 4 a 5 anos, compreendendo duplicações, receitas fracas, trevos, passa
relas, etc.

De acordo com o Ex-Secretário, a tarifa é fixada pela Secretaria, utilizando-se como base os valores já existentes, 
sendo que as planilhas de custo são usadas somente para o reajuste da tarifa.

Por último, ressaltou que os pedágios no Estado de São Paulo não são caros quando comparados com preços interna
cionais; que as concessionárias são responsáveis pela geração de 15.000 empregos e que estudos demonstram a economia 
de gastos com diesel e a durabilidade de peças de veículos, devido à melhoria de condição das estradas.

Dando-se inicio às perguntas, o Deputado Roberto Morais questionou se a Agência Estadual de Transportes não deveria 
ter sido criada antes do inicio do pfocèssffde concessão, sugerindo, ainda, que a sua ausência beneficiaria as concessionárias.

Em resposta, o depoente afirmou que a existência de uma agência reguladora é essencial, mas que o fato de ao ter 
sido criada anteriormente às concessões não beneficiam as empresas, posto que a Secretaria tem todas as condições de 
realizar as fiscalizações, informando que são simples de ser feitas.

Quando questionado sobre a realização de estudos comparativos para a adoção do modelo de concessão do tipo one
roso, afirmou o engenheiro que não se trata de um estudo técnico e que se procedeu à verificação do modelo adotado no 
Governo Federal.

Quanto às receitas arrecadadas com o ônus da concessão, informou o depoente que tais recursos são de propriedade 
do Estado, mas se encontram nas rubricas orçamentárias do DER.

Após requerer cópia desses estudos, o Deputado indagou se foram previstos os valores que. seriam auferidos com as 
receitas acessórias.

Sustentou o depoente que o modelo de concessão prevê esta receita e que, também, fizerem parte das propostas dos 
licitantes.

Por último, perguntou o Deputado se foram elaboradas planilhas de cálculo para o custo dos pedágios.
Conforme respondeu o depoente, planilhas de cálculos com valores discriminados são realizadas somente para licita

ções de obras públicas. Ademais, segundo o depoente, as concessionárias apresentaram planos de trabalho definidos nos 
editais e a Secretaria apenas analisou sua exequibilidade.

O segundo a inquirir o depoente foi o Deputado Sidney Beraldo, que inicialmente salientou que a sociedade já assimi
lou o modelo de concessões implantado pelo governo paulista, restando apenas alguns pontos de discordância.

O Deputado formulou apenas duas perguntas: a primeira diz respeito ao fluxo de veículos que passa pelas rodovias 
concessionadas e, a segunda, reportou-se às conseqüências decorrentes da não realização das obras previstas pelas con
cessionárias.

De acordo com o depoente, o fluxo de veículos nos trechos explorados por particulares representa um percentual de 
entre 70% e 80% do total de veículos que utilizam as rodovias paulistas. Acrescentou que, no caso de as concessionárias 
não realizarem as obras necessárias, pode a Secretaria exigir o pagamento dos seguros que foram contratados pelas 
empresas concessionárias.

Esclareceu, ainda, o depoente que o Estado tem a possibilidade de proceder ao re-equilíbrio económico-financeiro, 
reduzindo o custo da tarifa, não se tratando de um privilégio apenas da parte privadá.

O seguinte a arguir o depoente foi o Deputado Claury Alves da Silva, que iniciou sua argumentação sustentando que 
se o valor atual da tarifa quilométrica for de R$ 0,056 na Rodovia Castello Branco, o valor do total dos pedágios seria de R$ 
17,70. Entretanto, sustentou que o valor total cobrado na rodovia é de R$ 21,60 e questiona se o depoente sabe a razão 
desta diferença.

O Ex-Secretário disse que nãò poderia confirmar se o valor estava correto, mas afirmou que o padrão quilométrico foi 
adotado em toda a malha rodoviária concedida.

Após afirmar que a distância média entre as praças de pedágio equivale a 50 Km, que a qualquer momento pode se 
rever o custo do pedágio, conforme os arts. 13 e 14 da Lei Estadual n° 7835/92, questionou, o Deputado, a escolha do índice 
de reajuste IGPM.

Segundo o depoente, a utilização de um índice se justifica para evitar um desequilíbrio ao longo do contrato, de modo 
que as concessionárias não aleguem um aumento por conta de resíduos inflacionários para solicitar aumento do valor con
tratual. Nesse sentido, segundo o depoente, o IGPM foi escolhido por ser o melhor índice de preços do pais, por sinalizar a 
estabilidade do contrato para a comunidade financeira.

Por último, o Deputado perguntou se é possível estabelecer desde já uma revisão tarifária.

O engenheiro afirmou que não, pois o valor quilométrico estabelecido abrange toda a malha rodoviária, de modo que 
alterá-lo em um dos lotes significaria desequilibrar a longo prazo.

Esclareceu o depoente, por último, que não há fiscalização do valor das obras, mas do seus prazos de término, os 
quais uma vez descumpridos ensejam a execução da garantia.

Em seguida, o Deputado Carlos Zarattini iniciou suas indagações afirmando que a Lei Estadual n° 9,361, que instituiu o 
PED (Programa Estadual de Desestatízaçãol, em seu art. T, determina a contratação de terceiros para avaliação econômica. 
Questionou o deputado a razão de não ter sido realizado este estudo.

De acordo com o depoente, não se trata de uma avaliação de ativos que serão vendidos à iniciativa privada e sim de 
uma concessão de serviço público, não se aplicando, portanto, a Lei neste caso.

O Deputado também questionou se não houve desrespeito ao art 13 da Lei n° 7835/92, já que não foram elaboradas planilhas de cus
tos para cada um dos lotes concedidos, indagando, ainda, quem tomou a decisão de fixar a tarifa quilométrica.

Sustentou, o depoente, que a decisão foi tomada pelo Conselho do PED, após serem analisados vários estudos com 
base no valor histórico do pedágio. Afirmou ainda, que a Lei Estadual de concessões não disciplina as concessões onero
sas como estas, por isso, foi utilizada como fundamento legal a Lei Federal n° 8987/95 e Lei n° 8666/93.

Diante da resposta, o Deputado requereu cópia das atas do conselho do PED.
Com relação às marginais da Rodovia Castello Branco, o Deputado questionou porque as tarifas nas marginais seriam 

seis vezes maior que em todos os outros trechos e como poderia se construir uma praça de pedágio a uma distância menor 
de 35 Km, desrespeitando o disposto no § 8°, do art. 1°, da Lei Estadual n° 2.481/53.

Conforme sustentou o depoente, as marginais são obras urbanas com características de avenidas e não rodovias, por 
isso, seu custo é mais elevado na implementação do projeto. A disposição legal, segundo o depoente, foi criada para disci
plinar o fundo estadual de pavimentação, que não está mais em vigor.

O Deputado Zarattini, questiona se não houve prejuízo para o Estado na licitação do Sistema Anhanguera-Bandeirantes 
já que empresa Servix, que ofereceu R$ 1 bilhão e 851 milhões, acabou não adjudicando o objeto por ser desclassificada e o 
consórcio vencedor ofereceu R$ Ibilhão e 351 milhões.

Esclareceu, o depoente, que quem foi desclassificada foi uma empresa do grupo CR Almeida, pois a Comissão julgado
ra decidiu que os valores de sua proposta eram inexequíveis. Com relação à Servix, a empresa não saiu-se vencedora por
que o Tribunal de Contas julgou o primeiro procedimento licitatório irregular.

Por último, o Deputado perguntou porque a primeira licitação do Sistema Anchieta-lmigrantes não teve interessados.
Segundo o depoente, foi uma concorrência vazia em virtude da necessidade de um grande número de obras que o 

mercado não aceitou, portanto, não houve interesse.
Os trabalhos da CPI foram suspensos por 10 minutos. Reabertos, o Deputado José Zico Prado, inicia sua inquirição, cri

ticando o modelo de concessão, sustentando que o povo terá que pagar por vinte anos um custo social enorme que não foi 
levado em conta no projeto do Governo.

Quando questionado aonde estaria o risco do concessionário, afirmou o depoente que as empresas firmaram uma 
série de contratos de seguros, para que, em não implementando todas as obras necessárias, o Estado poderia exigir o 
dinheiro como indenização e implementar as obras.

Ainda, segundo o depoente, se houver diminuição no volume de usuários, como por exemplo com a construção de 
uma via férrea, quem irá suportar uma queda na receita será a empresa concessionária.

Por último, questionou como é feito o controle do número de usuários que passam pelas praças de pedágio.
Em resposta, o Ex-Secretário afirmou que o controle se dá pela entrega de relatório pela concessionária à Comissão de 

Fiscalização que o reporta para uma empresa de auditoria.
O deputado José Zico Prado procedeu aos próximos questionamentos, tendo a discussão se pautado, basicamente, 

nos valores dos pedágios, voltando a questões já tratadas em discussões anteriores.
O seguinte foi o Deputado Luis Carlos Gondim, que perguntou a data que o depoente deixou a Secretaria, responden

do, o engenheiro, que deixou a Secretaria em 1.997.
Em seguida, perguntou se houve a previsão da implantação de fibra ótica e o valor gasto.
Em resposta, disse que a fibra ótica foi prevista como uma possível fonte de receita acessória para as empresas e pos

sibilitariam a implantação das infovias no Estado de São Paulo.
Quando questionado sobre a isenção de pedágio para agricultores no Estado do Rio Grande do Sul, afirmou o depoen

te desconhecer a existência de tal fato.
O Deputado Gondim fez ainda duas perguntas: qual a possibilidade de se diminuir o valor da tarifa de pedágio na rodovia 

Castello Branco e porque os carros da Polícia Rodoviária, fornecidos pelas concessionárias, eram emplacados em Curitiba.
O depoente sustentou que não existe possibilidade de diminuição do valor da tarifa na Rodovia e que desconhece por

que que os carros eram emplacados em Curitiba.
Prosseguindo-se os trabalhos, o Deputado José Rezende perguntou se o depoente saberia qual é o problema que atin

ge o Km 42 da Rodovia Anchieta.
Afirmou o depoente tratar-se de um problema ambiental, já que a Serra está se movimentando.
Quando questionado sobre a não realização de audiências na região de Alphaville e Barueri, só em Sorocaba, afirmou 

o depoente que foram realizadas duas audiências em Alphaville e três em Sorocaba.
O seguinte, de acordo com a ordem de inscrição, foi o Deputado Duarte Nogueira, que iniciou informando que as recla

mações transmitidas à comissão referem-se ao custo benefício do Programa de Concessões, em seguida, perguntou quais 
seriam as melhorias que a agência poderia trazer.

De acordo com o Ex-Secretário, a Agência centralizaria a fiscalização e a regulamentação do serviço.
No mais, salientou o Deputado que o índice IGPM é mais estável que o INPC e que de fato a Lei Federal de Concessões, 

em seu art. 13, prescreve que não é necessária a adoção de planilhas de custo para cada um dos lotes, podendo o custo ser 
diferenciado conforme as características do objeto licitado.

O Deputado Edmir Chedid, o seguinte de acordo com a ordem de inscrição, questionou se é possível o concessionário 
construir uma linha de trem entre São Paulo e Sorocaba e explorar o serviço.

Segundo o depoente isto seria objeto de outra licitação. Indagou o Deputado, então, se a implementação do sistema 
de fibra ótica não seria também objeto de outra licitação.

Em resposta, afirmou o depoente que a implantação do sistema de fibra ótica é uma atividade privada que cabe ao 
concessionário fazer.

Por último, o Deputado Chedid deixou consignado que na sua opinião a implantação do sistema de fibra ótica ao longo 
do leito da rodovia é objeto de outra licitação.

O último Deputado a inquirir a testemunha foi o presidente Geraldo Vinholi, que inicialmente perguntou como estão 
sendo gastos os 3% do valor da arrecadação de receita pagos pelas concessionárias e que deveriam ser destinados à 
Agência Estadual de Transportes.

O depoente afirmou que esses recursos estão sendo gastos com a Comissão de Controle e Fiscalização dos serviços.
Quando questionado acerca do fim a que se destina o valor pago a título da concessão, respondeu o depoente que 

esse montante é utilizado para realizar obras nas estradas que são administradas pelo poder público.
O Deputado quis saber porque então está sendo discutido na Assembléia a aprovação de um Projeto que autoriza o 

Governo do Estado a contrair um empréstimo para a execução de melhorias na malha rodoviária paulista.
Sustentou, o depoente, que a recuperação das estradas contará com recursos oriundos do Tesouro do Estado, de 

empréstimos e do valor pago pelas concessionárias a título de ônus.
Por último, o Deputado questionou se após as concessões não foi feito uma realocação de funcionários no DER e no 

DERSA.
Esclareceu o depoente que o DER e o DERSA vinham de um histórico de prejuízo e após as concessões começaram a 

registrar lucros, porém, muito dinheiro foi gasto com a construção das Rodovias Carvalho Pinto e Ayrton Senna.

5.7.Data: 02/03/00
A sessão realizada em 02 de março p. pretérito, contou com a única ausência do Deputado Edmir Chedid.
Dando seguimento aos trabalhos, o presidente Deputado Geraldo Vinholi, informou que os documentos a respeito dos 

procedimentos de licitação dos lotes 06,13 e 20 já chegaram à Comissão e que a Câmara Municipal de Itápolis, bem como 
o Movimento União Brasil Caminhoneiro, este na pessoa de seu presidente Nélio Botelho, enviaram ofícios cumprimentan
do os Deputados membros da CPI e se colocando a disposição dos Deputados, caso sejam necessárias informações.

Comunicou ainda o presidente, que as próximas sessões regionais da Comissão serão em 17 de março às 10:00 hs, na 
cidade de Piracicaba e em 23 de março, em Sorocaba.

Ademais, deu ciência da chegada, neste mesmo dia, de novos documentos encaminhados pela Secretária Estadual de 
Transportes e do Requerimento n° 76 de 2.000, formulado pelo próprio Deputado Geraldo Vinholi, que postulava a prorro
gação do prazo de funcionamento da CPI por mais 90 dias, pedido este aprovado em votação no plenário em 29 de feverei
ro p. pretérito.

O Deputado Salim Curiatti, em sua primeira manifestação nessa sessão, afirmou que de acordo com os depoimentos 
prestados até agora, os Deputados poderiam concluir que não houve critério e nem estudo para se definirem os valores da 
tarifa; que não são necessárias as instalações de novas praças de pedágio, e que os membros da Comissão deveriam pro
por um estímulo à construção e à melhoria do sistema ferroviário.

Dando continuidade aos trabalhos, o Presidente convidou o Sr. José Vitor Soaleiro Couto para que tomasse assento ao 
seu lado e iniciasse a arguição.

Passadas as perguntas iniciais para que conste no registro o nome completo do depoente, profissão, endereço e lido o 
termo de compromisso, foi apresentado pelo depoente um texto salientando o funcionamento da comissão que dirige.

De acordo com o texto, a Comissão de Monitoramento e Fiscalização das Concessões e Autorizações de serviços públi
cos no âmbito da Secretária Estadual de Transportes, foi criada pelo Decreto Estadual n° 40.311, sendo seu titular o 
Secretário dos Transportes e estando ela vinculada ao DER.

Esclareceu o depoente que a Comissão se divide em subcomissões que fiscalizam cada parte das obrigações impostas 
às concessionárias de acordo com o contrato de concessão. As receitas da comissão são provenientes dos 3% pagos pelas 
concessionárias a título de renda variável e que a Comissão tem gasto de R$ 6 a R$ 8 milhões por ano.

Explicou o depoente, que os primeiros anos de concessão são onde se concentram um grande número de obras e a 
comissão fiscaliza seu cumprimento através de inspeção veicular.

Ademais, ressaltou a importância da Comissão de Acompanhamento e Fiscalização - CAF, formada por três membros 
da Comissão de Monitoramento, três Deputados Estaduais e três membros da sociedade. Segundo o depoente, a função 
do CAF é avaliar o estado da concessão de cada um dos lotes, atribuir notas e propor mudanças.

Informou ainda que, com os 3.500 quilômetros já concedidos, foram criados cerca de 13.433 empregdS diretos; foram 
arrecadados R$ 1,2 bilhão de receita de pedágio; foram gastos R$ 629 milhões em obras e R$ 482 milhões em receitas ope- 
-acionais e pagos a título de ônus de concessão fixo e variável R$ 394 milhões.

v Salientou que já foram aplicadas 14 multas às concessionárias e novamente explicou como foi feito o cálculo de com
posição das tarifas, deixando consignado que a idéia principal era levar o desenvolvimento para todas as regiões do 
Estado, adotando-se uma tarifa fixa e um ônus variável com o objetivo de unificar o custo do transporte ao longo da malha 
rodoviária. Para isso, foram utilizadas planilhas de custos dos últimos 30 anos, reajustadas ao longo do tempo.

Por último, exibiu cálculos que comprovem que a receita obtida com os serviços de fibra ótica representam em núme
ros absolutos 2,08% da receita prevista para a arrecadação do pedágio, dentro, portanto, da previsão das receitas acessó
rias entre 0 e 5%.

Dando-se início às perguntas, o Deputado Antônio Salim Curiatti perguntou se existe a possibilidade de distribuir o 
trânsito nas rodovias impondo horários de circulação, como por exemplo, não se cobrando tarifa de pedágio das 00:00 hs 
às 4:00 hs da manhã.

Segundo o depoente, existem várias medidas que vem sendo adotadas e que as Concessionárias sempre tentam, atra
vés de operações especiais, dirimir os problemas de tráfego. No mais, sustentou que os contratos de concessão pressupõem 
um equilíbrio entre prestações e contraprestações e que podem ser tomadas medidas autorizando as concessionárias a não 
cobrarem pedágio durante um horário diariamente, porém, deverá ser feita uma repactuação económico-financeira.

Quando indagado pelo mesmo Deputado porque não se estimula o crescimento das ferrovias no Estado de São Paulo, 
respondeu o depoente que a FEPASA foi transferida para o controle da União quando da repactuação da dívida do Estado,



salientando que tanto a FEPASA quanto a Central do Brasil foram adquiridas por grupos que tem como objetivo diminuir o 
custo do frete e não investir em transporte e que a Secretaria Estadual de Transportes vem desenvolvendo, dentro de suas 
atribuições, melhorias nesse sentido.

0 seguinte, foi o Deputado Roberto Morais,.que de inicio começou criticando o Governo do Estado, citando reporta
gens de jornais da região de Piraciba que versavam sobre a assinatura de novos lotes de concessão. Em seguida, indagou 
o depoente acerca da Legislação que criou a Comissão de Monitoramento e porque o Projeto de Lei da Agência Estadual de 
Transportes não foi enviado ainda à Assembléia.

O depoente iniciou a resposta sustentando que o Governador interpretou o Ofício enviado pela CPI recomendando que 
não se iniciasse mais nenhum processo de licitação, mas esses últimos lotes já tinham sido homologados há um ano. Com 
relação às perguntas, informou que a Comissão foi criada pelo Decreto Estadual n° 40.311 e que a idéia é de se criar uma 
Agência Reguladora o mais independente possível e que suas decisões partirão de um Conselho deliberativo.

Dando continuidade o Deputado Roberto Morais questionou como é feito o monitoramento da arrecadação e o volume 
de tráfego nas praças de pedágio e também como é feito o controle do cronograma de obras.

Segundo o depoente, os sistemas de arrecadação são modernos, aprovados pelo INMETRO, sendo fiscalizados quando 
da sua instalação e após são feitas fiscalizações mensais. No mais, as concessionárias fornecem relatórios mensais sobre o 
movimento diário em cada uma das praças de pedágio que são auditados e que a própria Comissão de Monitoramento 
realiza o controle de pista, acrescentando que até o momento não foram detectadas fraudes.

Com relação ao cronograma de obras, sustentou que as empresas, quando da apresentação das propostas, apresenta
ram também cronogramas de obras, detalhados, quando da assinatura do contrato, quanto ao método e custos. A fiscaliza
ção é realizada pela equipe de monitoramento percorrendo as obras e relatando se estão sendo cumpridos os prazos esta
belecidos. Segundo o engenheiro, no geral o programa de obras vem sendo cumprido.

Quando questionado sobre o número de multas aplicadas às concessionárias, respondeu o depoente que foram 14 
aplicadas na esfera administrativa e ressaltou que a empresa Triângulo do Sol estava com algumas obras atrasadas e que 
depois de notificada sanou as falhas.

Por último, o Deputado informou que estava protocolando um requerimento informando aos Deputados de outros 
Estados sobre a existência da CPI e para que aqueles informassem como esta sendo feito o processo de concessão de 
rodovias em seus Estados, requerendo que fossem enviados à CPI os cronogramas de obras, as propostas das concessio
nárias e as informações da Comissão de Monitoramento.

Em seguida, o Deputado Duarte Nogueira iniciou seu turno salientando os pontos positivos do Programa de 
Concessões, principalmente seu custo benefício e salientou que o depoente deixou claro que a tarifa adotada baseou-se em 
planilhas históricas da Secretaria.

Em sua única pergunta, questionou qual o valor total das multas aplicadas às concessionárias. O depoente informou 
não ter, no momento, o valor total disponível, mas que enviaria este dado posteriormente à Comissão.

Após, o Deputado José Zico Prado questionou como é feita a fiscalização do volume de tráfego das rodovias; como é feita a 
fiscalização dos recursos alocados nas obras e, por último, qual o custo médio de recapeamento e manutenção das rodovias.

De acordo com o depoente, a fiscalização sobre o volume de tráfego é feito pela concessionária e pela própria comis
são que realiza inspeção veicular. Sustentou, ainda, que sobre o valor alocado para as obras só teria valores absolutos no 
momento, mas afirmou que todas as concessionárias estão trabalhando "no vermelho” e só a partir do 8° ano é que come
çarão a diminuir o volume de obras e pagar os empréstimos contraídos.

Com relação ao custo de recapeamento, afirmou que varia de lote para lote, mas que não seria interessante para as 
concessionárias realizarem um serviço mal feito senão arcariam com custos altos de manutenção.

Após pedir cópia dos números de recapeamento e valores gastos por obras, o Deputado indagou como é feita a fiscali
zação das receitas acessórias, em especial as de fibra ótica.

Sustentou o depoente que são contratos comerciais realizados com terceiros e que no caso da fibra ótica não cabe à 
Comissão fiscalizar e sim à ANATEL.

Por último, quando indagado sobre qual o destino das receitas provenientes dos ônus fixos e variáveis, respondeu que 
o fixo entra no orçamento geral do DER e é utilizado para a conservação, melhoria e construção nas estradas não concedi
das. Já o ônus variável é uma parte utilizada pela Comissão de Monitoramento e o restante guardado em um fundo que irá 
servir de caixa para a Agência Reguladora de Transportes Estadual.

Posteriormente, o Deputado Sidney Beraldo, que ressaltou a importância do modelo de concessão que faz com que 
uso da estrada financie seu custeio, questionou se o custo financeiro de 8,26% do total da receita não estaria muito alto.

Sustentou o depoente que não teria dados suficientes para responder àquela questão no momento e ainda apresentou 
dados de pesquisas feitas pelo DER que mostram a satisfação da população com o Programa de Concessões.

O Deputado Carlos Zarattini, procedeu às perguntas seguintes e começou questionando que se a arrecadação com o 
ônus variável é cerca de R$ 35 milhões e a Comissão de Monitoramento gasta cerca de R$ 6 milhões, aonde estaria o res
tante do dinheiro.

Conforme respondeu o depoente, a diferença está em uma conta especifica do DER.
Após requerer qópia do balanço do DER com a conta supracitada discriminada, o Deputado questionou porque se usa 

o sistema de cupons para o desconto de 20% para os caminhoneiros, se existe indícios de que funcionários do DER ven
dem esses cupons com ágio de até 10% e não se faz o desconto direto na cabine de pedágio.

Respondeu o engenheiro que o desconto é variável até atingir o valor de 20%. Trata-se de uma atitude emergencial até se 
implantar as praças de pedágio eletrônicas e, acrescentou que não tem conhecimento dessas irregularidades no âmbito do DER.

Ao comentar sobre o transbonder, disse o depoente que a idéia é de que não seja uma receita acessória para as con
cessionárias e sim que o usuário pague um valor quando da implementação do equipamento e caso pare de utilizar, receba 
o dinheiro de volta.

Em seguida, o Deputado indagou se a justificativa utilizada pelas concessionárias de que a responsável pelo atraso das 
obras seria a Secretaria Estadual de Meio Ambiente, que não estaria fornecendo as licenças no prazo estipulado, é verdadeira.

De acordo com o depoente, essa justificativa procede em alguns casos e em outros não.
Por último, o Deputado questionou se o atraso na aplicação das multas não seria de responsabilidade da Secretaria 

que não analisa os Recursos interpostos pelas concessionárias e se tinha conhecimento se. o BID forneceu cerca de U$$ 
1.200.000,00 para a fiscalização das concessões, já que na época de aprovação do Projeto de Lei que criou o PÈD o banco 
teria garantido o fornecimento desse dinheiro.

Afirmou o depoente que em alguns casos a Secretaria esta demorando realmente para analisar os recursos e disse 
desconhecer qualquer informação sobre os recursos oriundos do BID.

Após, o deputado Carlos Zaranttíni requereu esclarecimentos quanto ao montante de 34 milhões de reais gastos com 
fiscalização, em mais de um ano.

O depoente respondeu que o dinheiro é depositado em uma conta específica, remunerada e que essa quantia será sufi
ciente para manter a agência.

Foi solicitado esclarecimento quanto à implantação do modelo eletrônico de pedágio.
Trata-se, segundo o depoente, de um sistema novo, adotando-se o modelo vivenciado na Europa, esclarecendo, ade

mais, que o sistema não visa trazer nenhum ônus para a tarifa, podendo, ao contrário, gerar uma queda nos custos opera
cionais da DERSA, DER, etc.

Retornou o Deputado à questão, já abordada em outro depoimentos, concernente às multas aplicadas às concessioná
rias. Foi suscitado que há um atraso por parte da Secretaria em apreciar os recursos, o que fpoi reconhecido pelo depoente.

Por fim, indagou se era verdadeira a afirmação de que o Governo Estadual e as concessionárias estariam negociando 
uma redução no preço do pedágio.

Confirmou, o depoente, negociações nesse sentido, afirmando que um dos pontos aceitos pelas concessionárias é 
introduzir, a partir do décimo ano da concessão, um fator deflator no reajuste da tarifa. Em vez de aplicar o IGPM, seria 
adotado um fator redutor de 1,2% ao ano, o que barateará o pedágio no montante de 15%.

O Deputado José Rezende, a seguir, abordou detalhadamente como são feitas as inspeções da Comissão.
Afirmou, o depoente, que os fiscais se dirigem de veiculo até a concessionária e depois percorrem de automóvel todo 

o trecho que compreende o respectivo lote. Ademais, sustentou que detém todos os dados sobre a execução de obras.
O Deputado afirmou estranhou a firmação, já que dados enviados pela Autovias mostram um número menor de obras 

em seu lote do que os dados enviados pela Comissão.
Finalizando, requereu os demonstrativos de como são destinados os recursos referentes aos 3% de receita oriunda do 

ônus variável.
Seqüencialmente, o Deputado Claury Alves criticou (i) a construção de novos pedágios na Rodovia Castello Branco, (ii) 

os reajustes das tarifas de pedágio atreladas ao IGPM e (iii) o transbonder, que segundo o Deputado, irão fazer parte de 
uma receita acessória das concessionárias.

O Presidente da CPI, Deputado Geraldo Vinholi, foi o último a interrogar o depoente e questionou se os dados sobre os 
investimentos realizados pelas concessionárias são confiáveis e se a Comissão de Monitoramento tem conhecimento de 
que as placas dos carros fornecidas à Polícia Rodoviária são registradas em outras cidades.

Disse o depoente acreditar nos dados fornecidos pelas concessionárias. Com relação à segunda pergunta, afirmou que 
as concessionárias estão adquirindo os carros em sistema de "leasing" e que os licenciamentos feitos em outras cidades, 
são decorrência da guerra fiscal, não havendo nenhum impedimento legal para tal prática. Entretanto, informou que a 
Comissão de Monitoramento enviou notificações para que as empresas licenciem seus carros no Estado de São Paulo, 
tendo obtido como resposta que muitas empresas já estão licenciando os carros no Estado.

Por último, o Presidente da CPI, requereu cópia da pesquisa de opinião encomendada pelo DER e que foi citada pelo 
depoente durante a inquirição.

5.8. Data: 16/03/00
A sessão datada de 16/03/00 contou com a presença de todos os Deputados membros da Comissão e, ainda, com a do 

Deputado Roberto Engler. . .
Aprovada a dispensa da leitura da ata da sessão anterior, o Presidente informou que chegaram à Comissão novos 

documentos solicitados à empresa Barramar Mercantil; ao DER e à Concessionária TEBE.
Comunicadas as informações iniciais, procedeu-se ao depoimento da Sra. Zila Patricia Bendit, Coordenadora de 

Comunicações da Comissão de Monitoramento.
Preliminarmente, a depoente procedeu à leitura de um texto visando ao esclarecimento da criação e dos trabalhos 

desenvolvidos pela Comissão de Comunicação.
De acordo com o texto, a depoente é professora de propaganda e foi convidada pelo Secretário Michael Zetlin para for

mar o setor de comunicação da Comissão de Monitoramento, a partir do ano de 1.998.
Dando continuidade, explicou que fez contratações e formou uma equipe visando ao desenvolvimento de um trabalho 

intenso de comunicação entre os usuários e as Concessionárias de rodovias estaduais. O primeiro trabalho realizado pela 
Comissão de Comunicação, segundo a depoente, foi o desenvolvimento de uma marca que identificasse a Comissão de 
Monitoramento e Fiscalização.

O segundo passo, foi regulamentar a instalação de placas e sinais, de maneira que houvesse imagens homogêneas em 
todas as rodovias do Estado de São Paulo.

Também vem desenvolvendo um maior contato com as assessorias de imprensa das empresas concessionárias.
Apontou a criação das Comissões de Acompanhamento e Fiscalização, conhecidas como CAF, como o trabalho mais 

importante que vem desenvolvendo. Segundo a professora, essas comissões foram formadas por um número proporcional 
de três diferentes representantes, de três diferentes segmentos da sociedade, totalizando nove membros em cada CAF.

O primeiro segmento foi formado por membros da Comissão de Monitoramento e Fiscalização; o segundo, por repre
sentantes do povo, ou seja, os Deputados Estaduais e, o terceiro grupo é representado por cidadãos comuns, usuários das 
rodovias, identificados através de suas comissões de classe tais como, Sindicatos, OAB, CREA etc.

Ainda no que tange à estruturação dessas Comissões, observou que foi criada uma CAF para cada lote concedido. 
Nesse caso, o segmento dos Deputados Estaduais deveria sempre ser representado por Deputados da região do lote e, 
também, da região de circunscrição das rodovias os representantes da sociedade civil.

Com relação a este último segmento, consignou, ainda, a professora, que dos três representantes, um deveria ser, 
necessariamente, caminhoneiro ou membro do sindicato desta categoria.

Explicou a depoente que o objetivo de cada CAF consiste na avaliação do cumprimento dos contratos de acordo com 
os prazos estabelecidos.

Finalizando sua exposição inicial, divulgou uma pesquisa sobre a satisfação dos usuários em relação a cada uma das 
rodovias e observou que os novos trabalhos da Comissão de Comunicação estarão focados em novas pesquisas com os 
usuários e a criação de um número de discagem exclusivo para atendimento dos usuários.

Após a exposição da depoente, deu-se início às perguntas, iniciando o Deputado Roberto Morais.
Os questionamentos voltaram-se aos mesmos pontos suscitados em depoimentos anteriores, tais como, a criação da 

Agência Nacional de Transportes e a aplicação de multas às concessionárias.
O Deputado Carlos Zarattini formulou perguntas, em seguida, acerca da pesquisa relativa ao grau de satisfação dos 

usuários quanto às rodovias concedidas, apontando que o poder concedente deu nota mais alta que os próprios usuários.
A depoente explicou que nem sempre o poder concedente confere notas mais altas às concessionárias. De qualquer 

forma, explicitou que o poder concedente tem um contato maior com os serviços concedidos, uma vez que, além de conhe
cer os termos contratuais, procede a inúmeras visitas às rodovias e acompanha de perto a execução do objeto contratual.

Esclareceu, também, que a avaliação feita pelo CAF é meramente opinativa e, por isso, não enseja a aplicação de multas.
Quando perguntada acerca da fiscalização do movimento dos pedágios, esclareceu a depoente que esta é realizada 

pelo CCO mediante um programa eletrônico que detecta a passagem dos veículos.
Por fim, no que toca ao transponder, explicou a depoente que o sistema ainda deve ser submetido a série de testes, 

para que, quando de sua implementação, funcione de forma eficiente. .
Após tratar da necessidade de que as rodovias sejam avaliadas pelo poder concedente, o Deputado Claury Alves, con

forme já tratado anteriormente, questionou se a concessionária cumpre o dever de manter disponíveis informações opera
cionais. Respondeu que para efetivamente adentrar o CCO de uma concessionária e pegar os dados, será necessário aguar
dar a implantação das fibras ópticas.

Os Deputados Duarte Nogueira e Zico prosseguiram, respectivamente, com perguntas voltadas aos mecanismos de 
pesquisas, abordando sobre algumas publicadas em jornal de grande circulação, o que foi devidamente respondido pela 
depoente.

Por último, o Presidente abordou o tema atinente à fiscalização dos serviços, opoinando no sentido de que dito ato 
deveria ter por fim a defesa dos interesses do governo e da população.

A depoente esclareceu que a fiscalização é realizada duas vezes por mês a cada uma das concessionárias. Exemplificou 
que a empresa Ecovias recebe uma fiscalização, na área de operações, duas vezes por mês, demonstrando que a Comissão 
de Concessões realiza o trabalho de fiscalização de forma exaustiva e constante.

5.9. Data: 17/03/00
Na sessão regional realizada na cidade de Piracicaba ausentaram-se os Deputados Claury Alves e Antonio Salim 

Curiatti. Compareceram à sessão, os Deputados Vitor Sapienza; Roberto Engher e Célia Leão.
Antes do início dos depoimentos, foram anunciados os nomes dos Deputados membros da Comissão e o nome dos 

depoentes que prestaram depoimentos naquela ocasião, a saber:
(i) Braz Paulo Salles, presidente do SINDETRAP, Sindicato de Empresas de Transporte de Cargas de Piracicaba;
(ii) Silvio Felix da Silva, produtor rural;
(iii) João Carlos Coelho Rocha, coordenador de Investimentos da Comissão de Monitoramento;
(iv) José Pedro Leite da Silva, Vereador do município de Piracicaba;
(v) Cláudio de Oliveira, 1° Secretário do Sindicato dos Transportadores Rodoviários de Bens do Estado de São Paulo.
O primeiro depoente arrolado para prestar esclarecimentos foi o Sr. João Carlos Coelho Rocha, da Comissão de 

Monitoramento das Concessões, no âmbito da Secretaria de Transportes,
Após qualificado, o depoente iniciou seu turno lendo um texto explicativo acerca do processo de concessão das rodo

vias e da fiscalização realizada pelo Poder Concedente quanto ao cumprimento das obrigações contratuais.
De acordo com referido texto, a fiscalização se dá através de diligências realizadas por membros da Comissão de 

Monitoramento, que inspecionam os locais onde devem ser realizadas obras, verificando o cumprimento do cronograma 
previsto.

Verificadas irregularidades, as empresas são notificadas para, no lapso temporal previsto, corrigir as distorções identi
ficadas. Após, caso persistam irregularidades, ocasionadas por culpa ou dolo das empresas Concessionárias, a Comissão 
passa a aplicar multas pecuniárias. .

Iniciando a fase de argüição, o Deputado Roberto Morais, questionou os detalhes acerca da realização de fiscalização 
das obras, inclusive quanto ao cumprimento do cronograma previamente elaborado, e quais são as multas aplicadas por 
inexecução de obras.

Em resposta, o depoente assinalou que a fiscalização é realizada por engenheiros especializados da Comissão de 
Monitoramento, que visitam todas as concessionárias e obras que por elas estão sendo realizadas.

Ainda no que toca à fiscalização, sustentou o depoente que são efetuados, através de documentação fotográfica, todos 
os registros de ampliação de obras, e pelos engenheiros-fiscais são anotadas ocorrências, de onde se extrai o prazo para 
conclusão das obras e as condições de como estão sendo realizadas.

Com relação às multas sobre inexecução de obras, afirmou o depoente não ter conhecimento de sua aplicação à 
nenhuma das Concessionárias. Justificou a não aplicação pelo trâmite burocrático imposto pela Legislação para a sua efeti
va aplicação.

Quando questionado pelo mesmo Deputado sobre os estudos relativos à instalação dos "transponder", afirmou o 
depoente não se tratar de sua área de atuação, porém, tinha conhecimento de que os equipamentos estão sendo compra
dos e instalados pelas concessionárias.

De acordo com o depoente, as empresas estão enfrentando dificuldades na sua implantação porque o projeto prevê a 
utilização de um equipamento que possa ser usado em todas as rodovias do Brasil. Ainda de acordo com o depoente, os 
equipamentos encontram-se em fase de teste assistido, ou seja, foramIAstalados em veículos operacionais das empresas e 
carros da polícia para ajustes finais. •

Em seguida, quanto ao cronograma de obras para construção das praças de pedágio, informou o depoente que o pla
nejamento inicial sofreu alterações no tocante à localização de algumas balanças, esclarecendo que outras obras atrasaram 
em virtude de dificuldades na obtenção da licença ambiental necessária e de finànciamentos, diante da crise cambial.

Ademais, informou o depoente as principais obras que estão sendo realizadas pelas concessionárias.
Esclareceu que o prolongamento da Rodovia dos Bandeirantes, cujo inicio sofreu atraso decorrente da morosidade nas 

desapropriações, está sendo executado no prazo então determinado.
A construção da nova pista da Rodovia dos Imigrantes, que no inicio estava atrasada por força da demora na obtenção 

das licenças ambientais, está com o término previsto para dezembro de 2.002, ressaltando que no projeto inicial a previsão 
de entrega era maio de 2.0003.

O depoente ressaltou obras de grande importância que vêm sendo realizadas pelas concessionárias: a duplicação da 
Rodovia Raposo Tavares; a construção das marginais da rodovia Castello Branco; as obras na rodovia SP - 322, entre os 
Municípios de Sertãozinho e Bebedouro; a duplicação da rodovia Faria Lima entre as cidades de Matão e Bebedouro.

O seguinte a realizar a argüição do depoente foi o Deputado Duarte Nogueira, que indagou como o poder concedente 
controla a receita de pedágio que esta sendo arrecadada pelas empresas concessionárias de rodovias.

De acordo com o depoente, existe um equipamento instalado no asfalto, próximo aos locais de cobrança nas praças de 
pedágio, cujo escopo é registrar o número de eixos dos veículos que por ali atravessam. Além do controle por eixos, escla
receu que existe, também, um sistema informatizado, que controla a entrada de dinheiro em cada uma das praças de pedá
gio. Por último, esclareceu que são feitas auditorias nos resultados encontrados.

De acordo com a ordem de inscrição, o seguinte a interrogar o depoente foi o Deputado Vitor Sapienza, que de inicio, ques
tionou qual a natureza das multas, os valores aplicados e qual o grau de reincidência das empresas nas falhas detectadas. •

Informou o depoente, que a grande maioria das multas foi aplicada por atraso no início das obras, sendo que os valo
res têm variado entre R$ 3.000,00 e R$ 1.000.000,00 e, finalmente, assinalou que todas as empresas que foram multadas 
corrigiram o atraso e estão com as obras de acordo com o cronograma previamente definido.

Por último, o Deputado indagou se o desmoronamento ocorrido no final do ano passado no Km 42 dá Rodovia 
Anchieta teria ocorrido por omissão da empresa Ecovias e da Comissão de Monitoramento na realização de estudos de 
previsibilidade de desmoronamentos na Serra do Mar.

O depoente rebateu a indagação do Deputado, afirmando que o local onde ocorreu o acidente é uma área de preserva
ção ambiental, de difícil acesso, praticamente isolada, sendo, desse modo, praticamente impossível a previsão da ocorrên
cia de tal evento.

Tratou-se, também, da questão da segurança, a qual segundo expôs o depoente já existem operações montadas pela 
concessionária (especificamente pela Ecovias) e pelo policiamento para garantir a segurança em locais de congestiona
mentos mais intensos.

Na seqüência, o Deputado Carlos Zarattini indagou sobre o tamanho da equipe que fiscaliza as 150 obras que estão 
sendo realizadas.

Esclareceu o depoente que existe uma equipe formada por quatro engenheiros responsáveis pelo acompanhamento e 
fiscalização das obras, e outra equipe, também formada por quatro engenheiros, responsáveis pelo acompanhamento dos 
serviços de rotina.

Quando questionado pelo Deputado sobre a quantidade de notificações e multas aplicadas, respondeu o depoente, 
que foram enviadas 14 notificações e aplicadas 10 multas.

Em seguida, o Deputado Carlos Zarattini questionou se as justificativas alegadas pelas empresas concessionárias, de 
que a demora na obtenção das licenças de EIA/RIMA, justificariam ò atraso do prazo estipulado nos cronogramas de obras.

O depoente afirmou que grande parte das dificuldades que as Concessionárias tiveram residiu na aprovação dos proje
tos junto à Secretaria de Transportes.

Dando continuidade, o Deputado Carlos Zarattini sustentou que o ex-Secretário Sr. Plinio Asmann, quando prestou 
depoimento, informou ter havido diversas negociações no sentido de obter a redução do número de obras estipuladas em 
vários editais, que tiveram a sua primeira concorrência vazia (sem participantes interessadosl, tudo isso, visando uma ren
tabilidade maior na exploração das rodovias.

Neste momento, o depoente interrompeu o pronunciamento do Deputado afirmando que o único lote que não houve 
interessados quando da realização do primeiro procedimento de licitação, na modalidade de concorrência pública, foi o 
lote referente ao Sistema Anchieta-lmigrantes, que segundo o depoente, realmente sofreu alterações em seu edital antes 
da realização do segundo certame licitatório.

Isto posto, indagou ó Deputado se o depoente teria participado de negociações com empresários ou representantes de 
empreiteiras interessadas na administração daquele sistema.

Em resposta, afirmou o depoente, que não participou e não tem conhecimento de que houve reuniões com empresá
rios interessados, porém, sustentou que o Sr. Plinio Asmann, quando prestou depoimento à CPI, afirmou foram feitas reu
niões com representantes de empresas durante o curso de elaboração do segundo edital de concorrência pública para o 
Sistema Anchieta-lmigrantes.

Quando questionado pelo Deputado acerca do segundo edital referente ao sistema de rodovias supracitado, respondeu 
o depoente que os estudos para a elaboração dos instrumentos convocatórios referentes aos Sistemas Anchieta-lmigrantes 
e Anhanguera-Bandeirantes foram realizados diretamente pelo DERSA na gestão dos ex-presidentes Staníslau e Fernando 
Carrazedo e não pela Comissão de Concessões da Secretaria de Transportes.

O seguinte a inquirir o depoente foi o Deputado Edmir Chedid, que inicialmente indagou se as Concessionárias esta
vam cobrando uma tarifa maior de alguns veículos que possuem o conhecido "eixo suspenso".

Afirmou o depoente que não estão. As empresas só cobram dos caminhões o eixo que efetivamente está rodando.
Finalizando sua participação, o Deputado Edmir Chedid deixou consignada duas posições.
A primeira configurou-se em uma crítica dirigida à Secretaria de Transportes, que no seu entender, não consegue definir 

um critério sobre a cobrança de tarifa, já que na primeira rodada de concessões, foi adotado o critério de cobrança bidirecio
nal e, segundo notícias veiculadas no jornal Diário Popular, o Secretário de Transportes adotará a cobrança unidirecional.



A segunda questão colocada foi de que a CPI deveria enviar uma solicitação a todas empresas concessionárias, para 
que estas se comprometam a recolher o ISS, incidente na cobrança da tarifa de pedágios, aos cofres municipais, mesmo 
não havendo uma Lei que disciplina tal prática.

Com a palavra, a Deputada Célia Leão salientou a importância do Programa de Concessões para o Estado de São Paulo 
e informou fazer parte da Comissão de Acompanhamento e Fiscalização do lote sob administração da empresa Autoban.

A Deputada formulou uma única pergunta que versou sobre a possibilidade da mudança do local da praça de pedágio 
localizada entre Itú e Indiatuba.

Conforme declarou o depoente, à concessionária é defeso mudar uma estipulação contratual.
Ato seguinte, o Deputado José Zico Prado perguntou como funcionaria a aquisição do "transponder" pelos usuários e 

como se verificaria a qualidade do equipamento.
Explicou o depoente que a Comissão de Concessões definiu o padrão de qualidade, o funcionamento dos aparelhos, 

sendo que só poderão ser vendidos os aparelhos que tenham certificado de qualidade do IPT.
Segundo o depoente, por força contratual, cabe à empresa concessionária adquirir os aparelhos dos fornecedores e 

disponibilizá-los aos usuários.
Em seguida, o Deputado Zico Prado questionou acerca do preço de recapeamento de uma pista dupla e qual era o fato 

que justificava implantação de praças de pedágio, antes mesmo de promover quaisquer melhorias.
Primeiramente, informou o depoente que o custo do asfalto varia de R$ 80.000 è 100.000 por quilômetro e em seguida 

rebateu as afirmações do Deputado, sustentando que, logo que as empresas assumem a administração de um lote, o con
trato prevê uma recuperação inicial das condições da rodovia, e depois de liberado pela Comissão de Concessões, poderá 
ser construída novas praças de pedágio.

O Deputado Ary Fossen apenas abordou os pontos positivos do Programa de Concessões implantado pelo Governo 
Estadual.

Dando sequência à sessão, foram ouvidos mais dois depoentes, sendo o primeiro deles, o Sr. Silvio Felix da Silva, pro
dutor rural, representante dos produtores de mudas e flores ao longo da rodovia SP -127.

O depoente criticou a concessão desse trecho da malha viária estadual, sustentando que naquele local irá se instituir 
uma cobrança abusiva de pedágio, que findará por inviabilizar o escoamento da produção econômica regional.

O último depoente foi o Vereador do Município de Piracicaba, o Sr. José Pedro Leite da Silva, que através de gráficos e 
quadros explicativos, tentou demonstrar a inviabilidade dos aspectos econômicos das concessões, dos custos de escoamento 
dos produtos produzidos na região e as possíveis falhas quanto aos aspectos técnicos das concessões na região de Piracicaba.

5.10. Data: 23/03/00
IMos trabalhos realizados pela Comissão Parlamentar de Inquérito em 23 de março p. pretérito ausentou-se o Deputado 

Antonio Salim Curiatti.
O Presidente da Comissão informou que vários documentos solicitados haviam chegado e estavam à disposição dos 

Deputados-relatores para oportuna apreciação das informações.
Dando seqüência à sessão, foi convidado para prestar esclarecimentos o Sr. Sebastião Ricardo Martins, Coordenador 

de Operações da Comissão de Monitoramento e Fiscalização.
O depoente iniciou seu turno relatando que constituem atribuições da Coordenadoria de Operações, as de (i) fiscalizar 

os níveis de qualidade dos serviços de cobrança de pedágio e tempo de espera nas praças; (ii) verificar se os serviços não 
delegados estão tendo o apoio necessário e se as obras na faixa de domínio estão dentro dos padrões permitidos; (iii) ana
lisar se o Centro de Controle Operacional, os painéis de informação variável, os equipamentos de pedágio, balanças e pro
jetos de sinalização da rodovias, estão de acordo com o estipulado nos contratos.

Continuando sua explanação inicial, informou que sua Coordenadoria é formada por engenheiros que dividem o traba
lho em serviço de campo, inspeção de equipamentos e elaboração de dados estatísticos.

Em seguida, consignou que a Coordenadoria que dirige faz visitas quinzenais a todas as concessionárias.
Finalizando os esclarecimentos iniciais, retratou que foram enviadas trinta notificações por problemas de sinalização, 

níveis de serviço e atraso na implementação de equipamentos. Destas notificações, dezoito foram resolvidas de pronto, 9 
geraram multas que somam um montante de cerca de R$ 286.000,00 e o restante, ainda estão sob análise.

Iniciando a fase de arguição, o Deputado Edmir Chedid questionou a relação existente entre a Polícia Militar Rodoviária ' 
e as concessionárias.

Em resposta, sustentou o depoente que as concessionárias devem construir as bases operacionais e disponibilizar os 
equipamentos de apoio necessários para o desempenho do serviço policial.

Guando questionado sobre quem é responsável pela administração do pátio de veículos apreendidos, esclareceu o 
depoente, que atualmente estão sendo administrados pelo DER, porém, quando forem esvaziados, passarão a administração 
das concessionárias que terão como receitas acessórias os valores pagos para a liberação dos veículos de dentro dos pátios.

Em sua ultima manifestação, o Deputado Edmir Chedid indagou se todos os recursos oriundos das multas aplicadas às 
empresas são destinados ao DER.

Acrescentou que somente os funcionários do DER é que estão autorizados a aplicar multas nas balanças.
O seguinte a inquirir o depoente foi o Deputado Duarte Nogueira. Perguntou o Deputado por que razão nenhuma das 

concessionárias teria pago as multas.
De acordo com o depoente, tal fato se deve à observância dos princípios do devido processo legal e da ampla defesa, 

previstos em lei, no trâmite de todas as multas.
Dando continuidade ao depoimento, o Deputado Claury Alves, iniciou seu turno requerendo uma explanação sobre o 

cálculo do denominado "nível D".
O depoente esclareceu que esse é o nome dado ao estudo comparativo entre o volume e a capacidade da rodovia que 

reflete o nível de serviço em cada trecho da estrada.
Quando questionado sobre a problemática da segurança, próximo às praças de pedágio, sustentou o depoente que se 

trata de assunto de competência da Secretaria de Segurança Pública e da Polícia, e, portanto, não poderia comentar.
Na sequência, de acordo com a ordem de inscrição, o Deputado Carlos Zarattini comentou que o depoente indeferiu 

uma defesa prévia apresentada pela Concessionária Renovias em uma Notificação para não se protelar mais a instalação 
do sistema de fibra óptica.

Em seguida, o Deputado afirmou que uma das cláusulas constantes do contrato celebrado entre a Empresa Barramar e o 
DER implica a instalação de um sistema de fibra óptica passando pela Marginais Tiête e Pinheiros, finalizando a primeira na 
Secretaria Estadual de Transportes e a outra no DERSA, dentro de um prazo de 160 dias a partir da assinatura do contrato.

Isto posto, indagou se o depoente tinha conhecimento da instalação desse sistema na cidade de São Paulo.
O depoente disse não ter conhecimento se as empresas Alcatel ou a Barramar estavam realizando obras na capital do 

Estado.
Em seguida, o Deputado indagou qual foi o motivo que levou o depoente a solicitar as Concessionárias uma proposta 

sobre regulamentação da instalação de painéis de publicidade nas estradas.
Afirmou o depoente que a regulamentação estadual baseia-se em norma já existente, elaborada pelo DNER, e somente 

solicitou às empresas se teriam alguma sugestão para acrescentar.
O Deputado Roberto Morais iniciou sua exposição, questionando como é feito o controle das “ rotas de fugas" dos 

pedágios, utilizadas pelos caminhoneiros na região entre Nova Odessa e Sumaré, pelas rotas alternativas.
Informou que o controle pela concessionárias se dá no âmbito da área concessionada, com o apoio do DER.
Prosseguiu o Deputado, questionando como são feitas as projeções das receitas das concessionárias.

. O depoente assinalou que esse assunto não lhe compete analisar já que não faz parte de sua Coordenadoria.
O Deputado José de Rezende, fez um breve relato de sua visita à empresa Ecovias, sustentando que se concentrou no 

problema do Km 42 da Rodovia Anchieta e na construção da segunda pista da Imigrantes.
•De acordo com o Deputado, o desvio da Anchieta está resolvido, porém, funcionando provisoriamente até o conserto 

final da rachadura na estrada. Com relação à Imigrantes, informou que as obras da nova pista estão em franco andamento, 
reconhecendo que o problema foi temporariamente contornado.

Abordou, também, sobre o trecho compreendido entre a Baixada e o Planalto, descrevendo as obras que vem sendo 
realizadas no local, mencionando que 21 quilômetros do trecho serão sujeitos à duplicação e que será elevada a quantida
de de túneis.

Salientou, por fim, que no quilômetro 42,5 da Anchieta, está sendo construído um interessante leito de fuga para cami
nhões, mediante uso de tecnologia aplicada em pistas de Fórmula 1, o que minimiza a ocorrência de acidentes.

Por último, o Deputado recomendou ao depoente que expedisse uma Notificação à concessionária Autovias para 
tomar providências sobre o desnível entre o acostamento e a pista de rolagem no trecho que administra.

O seguinte a inquirir o depoente foi o Deputado José Zico Prado, que ressaltou a importância de se apurar corretamen
te o VDM para refletir o volume das rodovias e questionou quais poderiam ser as conseqüências decorrentes do fato de o 
VDM de todas as Concessionárias estarem 36% abaixo do previsto.

O depoente afirmou que uma réceita abaixo da expectativa é um risco suportado pelas empresas, fruto da utilização de 
caminhos alternativos pelos Usuários. Sustentoü ainda, que o VDM será analisando de acordo com planilhas a serem ela
boradas pela empresa Logus Engenharia, que acabou de ser contratada pelo DERSA.

Finalizando, o Deputado José Zico Prado, ressaltou a importância de se discutir o Projeto de Lei que trata da criação da 
Agência Estadual de Transportes.

Em seguida, o Deputado Sidney Beraldo, de início, sugeriu o nome de três pessoas para esclarecer como foi elaborado 
o Projeto de Lei que trata da Agência, a saber:

(i) Claudia Costin, ex-ministra da Administração;
(ii) Floriano Peixoto Azevedo Marques, consultor jurídico que participou da elaboração do Projeto de Lei;
(iii) Artur Barreio Nuevo Filho, que realizou os estudos econômicos sobre a viabilidade da Agência.
No mais, o Deputado Beraldo assinalou a importância da melhoria dos serviços de atendimento ao usuário após as 

concessões; o controle exato do VDM e as melhorias a serem implantadas com o AVI.
Com relaçãp aos padrões de serviço, afirmou o depoente que são fiscalizados através de visita de funcionários da 

Comissão de Monitoramento, munidos de planilhas de controle até os Centros de Controle Operacional. Recomendou 
ainda, que os Deputados deveriam visitar o CCO da Viaoeste.

Por fim , o Deputado Geraldo Vinholi solicitou o envio à CPI de um fax com a organização da Comissão de 
Monitoramento e seus principais dirigentes.

5.11. Data: 06/04/00
A sessão realizada em 6 de abril p. pretérito contou com a presença de todos os membros da Comissão.
Inicialmente, o Deputado Antonio Salim Curiatti sustentou que vem recebendo, constantemente, reclamações da popu

lação da região do Município de Avaré sobre a deficiente administração que a empresa SPvias vem realizando no Lote 20.
Após ter sido devidamente qualificado, o Sr. Mário Bandeira, da Coordenadoria Administrativa-Financeira da Comissão. 

de Concessões, deu início ao seu depoimento, esclarecendo que a sua atuação se dá na área de planejamento financeiro e 
orçamentário.

Ademais, salientou que compete a sua coordenadoria, administrar os recursos oriundos dos 3% de ônus variável e a ges
tão de todos os contratos de concessão, acompanhando os valores, seguros e financiamentos contraídos pelas empresas.

Cabe ainda a Coordenadoria, analisar a metodologia de fiscalização do controle de tráfego e receita das praças de pedágio.
De acordo com o depoente, a metodologia adotada pela Comissão de Concessões, se baseia em um plano de contas 

padronizado e detalhado, controlado eletronicamente desde a praça de arrecadação.
Finalizando sua exposição inicial, o depoente consignou que a Secretaria dos Transportes ainda recebe, quinzenalmente, 

o controle de tráfego, volume de arrecadação e, mensalmente, o fluxo de caixa e os balancetes de todas as concessionárias.
Iniciando a fase de argüição, o Deputado Salim Curiatti questionou sobre a possibilidade de baixar o valor nominal da 

tarifa de pedágio.
Em resposta, o depoente sustentou não ser possível, considerando a modelagem do programa de investimento con

centrado nos primeiros anos de concessão.

Finalizando seu turno, o Deputado sugeriu que fossem feitas reengenharias em todos os contratos de concessão e 
fosse notificada a empresa SPvias para tentar sanar as falhas que vem apresentando.

O seguinte a argüir o depoente foi o Deputado Roberto Morais, que de início, indagou se o controle de tráfego nas pra
ças de pedágio è feito somente pelos sensores instalados em cada uma das cabines.

Em resposta, sustentou o depoente que todo o controle sensorial é posteriormente auditado e comparado com o con
trole eletrônico.

Quando questionado sobre os investimentos previstos pelas concessionárias para este ano, respondeu o depoente que 
são da ordem de R$ 1 bilhão e 100 milhões.

Em seguida, o Deputado perguntou qual é o investimento mensal de cada uma das concessionárias em obras de 
ampliação desde o inicio do Programa de Concessões.

O depoente afirmou não ter no momento os valores investidos por cada uma, porém, assinalou que os investimentos 
realizados por todas as empresas somam uma quantia próxima de R$ 90 milhões mensais.

Encerrando, o Deputado questionou qual é a participação das receitas acessórias no total arrecadado e qual a partici
pação de cada item dentro desta receita acessória.

Esclareceu o depoente que a receita acessória corresponde ao percentual de 1,5% do total recolhido pelas empresas 
mensalmente e que a Comissão de Monitoramento não faz ainda o controle da conta da receita acessória, sendo que 
somente irá fiscalizá-la após a contratação de empresa de auditoria independente.

Na seqüência, de acordo com a ordem de inscrição, foi o Deputado Edmir Chedid que iniciou a inquirição, questionan
do se o depoente tinha conhecimento de alguma irregularidade fiscal ou contábil das concessionárias.

O depoente negou de plano a possibilidade de existir irregularidades desse gênero.
Quando indagado sobre a possibilidade dos sistemas eletrônicos de arrecadação estar sendo fraudados, respondeu o 

depoente tratar-se de uma hipótese muito difícil.
Ademais, sobre a fiscalização, complementou o depoente que as instituições financeiras que emprestaram capital às conces

sionárias também monitoram o volume de receita gerado pela cobrança de pedágio, pois esta é a sua garantia de pagamento.
Quando questionado se as receitas das empresas estão de acordo com o projetado, informou o depoente que a arreca

dação encontra-se 17% abaixo do esperado.
O i. Legislador perguntou ainda qual o valor de ônus fixo pago pelas empresas mensalmente.
Afirmou o depoente que a cifra gira em torno R$ 12 milhões por mês.
Ao falar sobre a implementação de obras, o Deputado Chedid disse ter a informação de que as concessionárias encon- 

travam-se com um total de R$ 350 milhões em atraso. Isto posto, indagou se a informação era verdadeira e como são con
trolados os custos das obras.

Conforme sustentou o depoente, o atraso realmente ocorreu no início do programa. Porém, atualmente, as obras 
encontram-se de acordo com o cronograma previsto. No mais, afirmou que os preços são fechados globalmente e acompa
nhados pela Comissão de Monitoramento.

Finalizando, o Deputado questionou se a instituição do ISS nos Municípios que tenham praças de pedágio ocasionaria 
a elevação no valor das tarifas.

O depoente afirmou que 5 empresas já previam este custo nas receitas e que a Secretaria encomendou uma consulta à 
Procuradoria Geral do Estado para saber qual atitude deve ser tomada.

Dando continuidade à inquirição, o Deputado José de Rezende, perguntou qual será a destinação dos recursos oriun
dos do ônus variável.

Sustentou o depoente que esta receita será destinada diretamente para uma conta especifica do DER que basicamente 
utiliza o dinheiro para pagamento de salários de funcionários e os custos de operação.

Quando questionado se a empresa Ecovias possui seguro para o caso do acidente no Km 42, respondeu que a empre
sa contratou seguro de danos patrimoniais em que o valor total poder chegar até R$ 22 milhões.

Finalizando sua participação, o Deputado consignou que pelo balanço das Concessionárias apresentado pelo depoen
te, o que determina o prejuízo são os custos financeiros altos que as empresas são obrigadas a suportar.

O Deputado José Zico Prado focou as questões na concessionária Viaoeste, indagando se é realmente necessário a 
Viaoeste obter financiamentos no valor de R$ 50 milhões se sua receita é de R$ 143 milhões e seus investimentos somam 
R$ 140 milhões.

O depoente explicou que além dos investimentos, as empresas ainda arcam com os gastos no pagamento dos ônus 
fixo e variável, os custos de operação das rodovias e o pagamento de juros dos empréstimos contraídos.

Encerrando seu turno, o Deputado Zico Prado afirmou que a conta "outras despesas" varia substancialmente da 
Viaoeste para as outras e que se fosse necessário iria até a Comissão de Concessões para comparar os dados.

Ato contínuo, o Deputado Sidney Beraldo apenas assinalou que o Programa de Concessões está caminhando muito 
bem, graças aos investimentos realizados pelos acionistas das empresas e sugeriu à Comissão de Monitoramento que 
fizesse novas projeções sobre o desempenho das concessionárias.

Em seguida, o Deputado Carlos Zarattini foi quem arguiu o depoente. Iniciando, o í. Legislador questionou o destino 
que foi dado ao ISS que, apesar de ter sido projetado na despesa, não foi pago.

Conforme sustentou o depoente, esse valor foi revertido para obras inicialmente não previstas.
Em seguida, questionou como são fiscalizadas as receitas acessórias, especialmente a oriunda dos serviços de fibra óptica.
O depoente afirmou que a Secretaria não poderia fiscalizar as receitas acessórias, por se tratar de contratos entre parti

culares, mas estão estudando uma metodologia para solucionar esta questão.
O último a argüir o depoente foi o Deputado Claury Alves da Silva, que indagou se seria viável a dilação do prazo para 

a construção de obras não consideradas urgentes e a conseqüente diminuição da tarifa de pedágio.
Afirmou o depoente tratar-se de uma decisão política que cabe ao Governo do Estado.
Finalizando, o Deputado consignou que o alto valor pago a título de õnus variável e a necessidade das empresas de 

buscar uma série de garantias, poderiam estar contribuindo para o alto valor do pedágio.
Encerrando a sessão, o Deputado Geraldo Vinholi requereu ao depoente que fosse enviado à CPI o valor do ônus fixo e 

variável arrecadado até o momento pelo DER.

5.12. Data: 13/04/00
Na sessão realizada em 13 de abril p. pretérito, ausentaram-se os Deputados Edmir Chedid e Sidney Beraldo.

■Aprovada a dispensa de leitura da ata da última sessão, o Presidente da Comissão, o Deputado Geraldo Vinholi, pres
tou informações iniciais acerca da realização das próximas reuniões para colheita de depoimentos.

Após, o Presidente, deu ciência a todos os presentes dos comunicados enviados pelos representantes da Empresa 
Barramar, justificando suas ausências na presente sessão, em virtude de viagens previamente marcadas, e ambos coloca
ram-se à disposição da CPI para prestar esclarecimentos após o dia 27 de abril em data a ser previamente acertada.

Tendo sido dgvidamente qualificado, o Sr. Irineu Neves Mazano, Presidente do Sindicato dos Servidores do DER, ini
ciou seu depoimento sustentando que a função do sindicato está em defender os interesses individuais e coletivos dos ser
vidores do DER

De acordo com o depoente, o DER gasta grande parte de seus recursos em contratos de prestação de serviços que, em 
muitos casos, poderiam ser executados pelos próprios funcionários do órgão.

Ademais, sustentou o depoente, que com o início das concessões, foi montada uma Comissão formada por funcioná
rios contratados em outras empresas públicas que ganhavam salários com valores bem superiores aos dos funcionários de 
carreira, vinculados ao DER.

Alegou, ainda, que as empresas concessionárias estão tendo lucros exorbitantes com a arrecadação de pedágio e com 
a instalação das redes de fibra óptica.

Finalizando sua exposição inicial, informou que o sindicato havia ingressado com uma Ação Cautelar com o fim de sus
pender o processo de concessões no Estado de São Paulo até o final da CPI, porém, não obtiveram êxito até o momento.

Dando inicio às perguntas, o Deputado Roberto Maia indagou se as concessões estão gerando muitos recursos ao DER.
Em resposta, afirmou o depoente que se arrecada um volume grande de dinheiro que, segundo conta, em vez de ser 

gasto na manutenção das estradas, está sendo despendido no custeio de contratação de empresas de fiscalização e auditoria.
Finalizando seu turno, o Deputado perguntou se houve demissões no DER após o inicio das concessões.
Conforme resposta, não houve demissões, mas somente parte dos funcionários foi disponibilizada, ou seja, pararam 

de exercer suas atividades, recebendo, contudo, os respectivos salários.
O seguinte a argüir o depoente foi o Deputado Claury Alves, que indagou se o DER poderia prestar os mesmos servi

ços que as concessionárias colocam à disposição dos usuários.
Sustentou o depoente que o DER já vem prestando os mesmos serviços que as concessionárias em algumas rodovias, 

porém, não poderia disponibilizar esses serviços em todas as rodovias com os recursos que detém.
Quando indagado se tinha conhecimento do que seria "Concessão Caipira", respondeu que é um projeto que está 

sendo implantado pelo Governo Federal em algumas rodovias e diferentemente do modelo estadual, a concessão conta 
com um prazo de 5 anos e a remuneração do particular não está atrelada à arrecadação do pedágio.

De acordo com a ordem de inscrição, o seguinte a inquirir o depoente foi o Deputado Carlos Zarattini, questionando se 
o DER dispõe de funcionários capacitados para a realização dos serviços que até o momento estão sendo contratados.

Em resposta, o depoente sustentou que existem equipes que poderiam estar desenvolvendo parte dos serviços que o 
DER esta contratando de particulares.

Em seguida, o Deputado indagou quem seria a pessoa que, segundo o depoente, em sua explanação inicial, trabalhou 
na Comissão de Monitoramento e atualmente está afastado de sua função no IPT, por estar sendo investigado por uma sin
dicância interna, além de estar sendo acusado pelo Ministério Público pela prática de atos de improbidade administrativa. 
O depoente sustentou que suas acusações se dirigem ao Sr. Dilson Funaro.

Continuando, o Deputado perguntou se os salários dos funcionários da Comissão de Monitoramento são discrepantes 
com relação ao restante dos funcionários da Secretaria e se são equivalentes aos salários que recebiam em seus empregos 
anteriores. Também questionou a origem dos recursos para pagar os salários desses funcionários.

Sustentou o depoente que os salários dos membros da Comissão são injustificavelmente mais altos que os dos 
demais funcionários; que são equivalentes aos valores que recebiam em seus empregos anteriores, acrescentando que as 
informações fornecidas pelo próprio DER é dè que os salários dos membros da Comissão de Monitoramento são pagos 
com as receitas oriundas dos 3% de ônus variável com a receita de pedágio.

Com relação aos cupons de pedágio, indagou o Deputado, se a Resolução da Secretaria dos Transportes, que determi
na que o funcionário ao receber o cupom deva destruí-lo, está em vigor.

De acordo com o depoente, duas Resoluções ulteriores alteraram o controle e que atualmente, as concessionárias 
devem repassar ao DER os cupons arrecadados.

Finalizando sua participação, o Deputado Zarattini informou que existe um termo de compromisso firmado entre o 
DER e a empresa Barramar para a instalação de cabos de fibra óptica. Em seguida, perguntou se o depoente sabe se as 
obras já se iniciaram e se foram realizados estudos pelo DER do custo total do empreendimento.

Sustentou o depoente que existem estudos sobre ós custos da operação, mas desconhece os seus termos e declarou 
que desconhece se as obras para a instalação de fibra óptica já se iniciaram.

O Deputado José de Rezende iniciou sua argüição, pedindo que o depoente fizesse um paralelo entre as estradas 
administradas pelo DER e pelas concessionárias.

Segundo o depoente, depois das concessões verificaram-se alguns melhoramentos, graças à capacidade financeira 
das empresas. Quanto ao DER, órgão está investindo o que pode de acordo com seus recursos. No seu entender, as empre
sas privadas teriam capacidade maior que a do DER, diante da receita recebida.

Por último, o Deputado questionou se o Sindicato é contra as concessões de serviços.
Informou o depoente que o Sindicato é contra a maneira como as concessões estão sendo feitas, por serem onerosas 

aos usuários. Ademais, sustentou que é favorável às concessões em que a receita do pedágio seja utilizada para a conser
vação e manutenção das rodovias.

Dando seqüência ao depoimento, o Deputado José Zico Prado questionou qual foi o período que se deu um maior 
aumento de pedidos de aposentadorias no DER.

Segundo o depoente, trata-se do período no qual se procedeu às concessões.
Finalizando, o depoente indagou o motivo pelo qual as estradas administradas pelo DER estariam sucateadas.



Em resposta, o depoente afirmou que tal fato decorre da falta de funcionários e equipamentos do órgão público.
Em seguida, o Deputado Claury Alves retomou a palavra para criticar os trabalhos realizados nas regionais do DER 

dentro de todo o Estado.
Em seguida, perguntou quais praças de pedágio foram terceirizadas.
De acordo com o depoente, em todas as estradas administradas pelo DER, a arrecadação nas praças de pedágio está 

sendo feita por empresas privadas e os funcionários do DER que ali trabalhavam foram afastados ou alocados para os 
departamentos regionais.

O Deputado Ary Fossen em sua explanação elogiou o Programa de Concessões do DER sustentando que dessa manei
ra o Estado terá um desenvolvimento uniforme em todas as regiões.

0  Deputado Duarte Nogueira, indagou se o depoente é contra a terceirização da arrecadação e conservação das estra
das administradas pelo DER, sustentando, o depoente em sua resposta, que o Sindicato se coloca contra qualquer terceiri
zação da conservação das rodovias, bem como, arrecadação de pedágio.

O Deputado Luis Carlos Gondim, em sua única intervenção, perguntou qual seria o valor ideal do pedágio para o sindicato.
Em resposta, sustentou o depoente que o valor ideal deve ser o necessário para a conservação e manutenção das 

rodovias.
Por último, o Presidente da CPI questionou se o Sindicato sabe como estão sendo aplicadas as multas às concessioná

rias. 0 depoente afirmou que o Sindicato não possui esses dados, mas que o Sr. Dilson Funaro dispõe desta informação.

5.13. Data: 14/04/00
A sessão realizada na cidade de Sorocaba contou com a presença dos Deputados, membros da CPI, Srs. Duarte 

Nogueira, José Zico Prado, Roberto Morais, Edmir Chedid e do Presidente Geraldo Vinholi. Compareceram ainda os 
Deputados Caldini Crespo, Hamilton Pereira e Terezinha da Paulina.

Nesta oportunidade, o primeiro à prestar depoimento foi o Sr. Adriano Branco, ex-Secretário de Transportes.
Após ter sido qualificado, o depoente fez uma explanação sobre o Programa de Concessões que está sendo desenvol

vido no Estado de São Paulo, ressaltando suas vantagens e comparando-o com os programas Francês, Mexicano e Federal.
Iniciando a fase de argüição, o Deputado Hamilton Pereira se limitou a elogiar o fato de moradores da região de 

Sorocaba estarem passando livremente pelas praças de pedágio.
Por outro lado, o Deputado Caldini Crespo alegou possuir informações oficiais de que o dinheiro arrecadado como 

ônus das concessões está sendo destinado apenas para a compra de materiais de escritório para a Comissão de 
Fiscalizações.

Em seguida, o Deputado Duarte Nogueira iniciou seu turno, sustentando que os recursos oriundos do Programa de 
Concessões estão sendo utilizados, contrariamente ao alegado anteriormente, para a manutenção das rodovias sob admi
nistração do Estado e para a construção do flodoanel.

Em seguida, o Deputado perguntou ao depoente quais são as falhas do programa até então.
De acordo com o depoente, a falha que poderia ser apontada é a falta de normatização de algumas matérias pelo 

poder público.
No mais, o depoente elogiou o Centro de Controle Operacional da empresa Viaoeste sustentando que as estradas pau

listas concedidas podem ser consideradas umas das mais bem equipadas e modernas rodovias do mundo.
Quando questionado sobre qual a sua opinião a respeito do Projeto de Lei que cria a Agência Estadual de Transportes, 

o depoente sustentou que o projeto que tramita na Assembléia é bem diferente do originalmente proposto, o que segundo 
o depoente, pode dificultar o bom funcionamento da Agência.

Neste momento, o Deputado Geraldo Vinholi interrompeu o depoimento para informar que no dia 4 de maio será reali
zada uma audiência pública, sob o comando dos deputados da CPI, para discutir o Projeto que institui a Agência Estadual 
de Transportes.

Na seqüência, a Deputada Teresinha da Paulina manifestou-se apenas no sentido de elogiar a qualidade da execução 
dos serviços prestados pelas concessionárias e para sustentar que a população da região Sudeste está aprovando o pro
grama adotado pelo Governo Estadual.

O Deputado José Zico Prado sustentou, em seguida, que, de acordo com relatório do Tribunal de Contas do Estado, a 
Viaoeste encontra-se com obras atrasadas; que algumas empresas estãò construindo e operando praças de pedágio sem o 
cumprimento dos cronogramas iniciais para inicio das obras.

Com relação a este último ponto, o depoente assinalou que se existem estipulações contratuais firmadas, estas devem 
ser cumpridas por ambas as partes.

Sobre o sistema de fibra óptica, o Deputado perguntou se o lucro obtido através deste serviço não deveria ser reverti
do para a diminuição do valor da tarifa de pedágio.

Sustentou o depoente não ter participado da Comissão que elaborou esses estudos, porém, afirmou que esta receita, 
tida como acessória, teve seu impacto sobre a tarifa de pedágio calculada no inicio do Programa de Concessões.

Finalizando, opinou no sentido de que o Governo Estadual está realizando uma concessão onerosa para a população.
O Deputado Caldini Crespo retomando a palavra sustentou que a Secretaria de Transportes deveria construir rotas 

alternativas e paralelas às rodovias concedidas.
Na seqüência, o Deputado Edmir Chedid requereu que fosse solicitado à Secretaria de Meio Ambiente os documentos 

referentes às licenças ambientais de todas as empresas.
Em seguida, o Deputado indagou o motivo pelo qual as linhas de transporte coletivo intermunicipal estão sendo explo

radas por particulares sem prévia licitação.
Afirmou o depoente que este é um problema antigo, e precisa ser resolvido urgentemente pela Secretaria dos 

Transportes.
Dando continuidade à sessão, foi convidado a depor o Sr. José Roberto Dubec Lopes, presidente da AUREP.
Em síntese, o depoente elogiou a qualidade dos serviços implantados pelas concessionárias, mas sustentou que os 

custos com tarifa de pedágio estão muito altos. Afirmou, também, existirem estradas na região de Pilar do Sul com o reca- 
peamento irregular.

O último depoente, o Sr. Cláudio de Oliveira, representante do SINDICAN - SP, sustentou que o alto preço do frete é 
que está prejudicando os caminhoneiros e não o valor da tarifa de pedágio. Ademais, sustentou que as concessões contri
buíram muito para a segurança nas rodovias e que grande parte dos assaltos a caminhões se concentram na região metro
politana de São Paulo.

Em resposta à pergunta formulada pelo Deputado José Zico Prado, o depoente afirmou que não existe nenhuma fisca
lização por parte do DER no que tange ao número de cupons de pedágio adquiridos pelo Sindicato.

Finalizando as perguntas, o Deputado José Zico Prado questionou se o depoente era filiado à algum partido político.
Em resposta o depoente afirmou ser filiado ao PSDB, desde setembro do último ano.

5.14. Data: 26/04/00
Na sessão realizada em 26 de abril p. pretérito ausentou-se apenas o Deputado Luiz Carlos Gondim.
O Presidente da Comissão informou, nesta oportunidade, que foram encomendados pareceres à Procuradoria da 

Assembléia que versam sobre os seguintes temas: (i) a natureza jurídica do pedágio; (ii) se a arrecadação prevista com o 
pedágio é suficiente para arcar com os investimentos, manutenção e pagamento de ônus; (iii) se a Lei de 1.953 que proíbe 
a instalação de praças de pedágio num raio de 35Km do marco zero da capital está em vigor; (iv) se as empresas estão 
cumprido a lei que determina que, após a instalação de uma nova praça de pedágio, é necessário que haja uma ampla 
divulgação, com um mês de antecedência, para o inicio da cobrança.

Encerrando a fase de comunicações iniciais, passou-se ao primeiro depoimento, prestado pelo Sr. Celson Ferrari, dire
tor representante dos funcionários da DERSA.

Iniciou o depoente sua exposição discorrendo sobre a cronologia da licitação do Sistema Anhanguera-Bandeirantes. 
Sustentou que foram realizadas duas concorrências para a concessão do referido lote. A primeira, realizada em 1.996, teve 
como vencedora a Construtora SERVIX, que ofereceu o segundo maior ônus. A Construtora PRIMAV, embora tenha ofereci
do o maior valor em dinheiro, não foi a melhor classificada, pois sua proposta continha problemas de previsão do fluxo de 
caixa. Contudo, tal processo licitatório veio a ser posteriormente anulado pelo Tribunal de Contas do Estado, sustentando a 
E. Corte que as cláusulas, que tratavam sobre os seguros necessários para a participação no certame, restringiam o núme
ro de interessados sem comprovada necessidade.

Na segunda Concorrência do SAB, o vencedor, o Consórcio Jaraguá, ofereceu o valor de US$ 1 Bilhão, o que significa 
um valor R$ 300 milhões menor que o ofertado pela vencedora quando da primeira licitação. Segundo o depoente, esse 
valor corrigido equivaleria cerca de US$ 800 milhões nos dias de hoje.

Sustentou, o depoente, que ingressou com Ação Popular requerendo a anulação das licitações, vez que o pedágio tem 
a natureza jurídica de taxa e não de tarifa, constituindo-se, dessa maneira, um tributo, e devendo, por conseguinte, ser arre
cadado somente pelo Estado, sendo que o fruto da arrecadação destina-se exclusivamente para a manutenção e conserva
ção das vias públicas e não para a construção e ampliação dé estradas. Atualmente, o processo encontra-se em fase de 
Apelação perante o Tribunal de Justiça aguardando julgamento.íProc. n° 092/794-5/9, relator Des. Eduardo Braga).

Prosseguiu o depoente afirmando que reconheceu firma em cartório de denúncia em 10/12/97 que antecipava os ven
cedores de quatro lotes, a saber: Lote 01,05,11 e 12, posteriormente fez a mesma denúncia com relação ao lote 22.

De acordo com o depoente, tais denúncias foram feitas através de um telefonema anônimo no início de dezembro de 
1.997, sustentando que houve uma "carterização" dos lotes a serem licitados, de tal maneira que, funcionários da 
Secretaria dos Transportes e representantes das empreiteiras haviam combinado a divisão dos lotes a serem concedidos e 
as obrigações estipuladas nos respectivos editais, tanto que não foram apresentados Recursos Administrativos pelas 
empresas concorrentes que não se classificaram em primeiro lugar.

Prosseguiu o depoente, afirmando que levou as denúncias ao conhecimento do Ministério Público, por temer possível 
envolvimento do Governador nas irregularidades. No MP da Cidadania, o responsável pelo Inquérito foi promotor Cliton 
Guimarães, que a pedido da Procuradoria Geral de Justiça, remeteu os autos ao Procurador Geral Dr. Marrey e desde 
então, o procedimento investigatório encontra-se paralisado. Sobre os inquéritos, afirmou que existem mais dois em trâmi
te perante o DIPO e o DECAP: o IP 034/98 e IP 369/98, respectivamente.
- Sobre a licitação do Sistema Anchieta-lmigrantes, sustentou que o valor ofertado pela vencedora PRIMAV, de US$ 87 
milhões, é dividido em parcelas mensais a serem pagas durante 20 anos. Conforme afirmou o depoente, o valor de cada 
parcela mensal corresponde a um dia de arrecadação da empresa Ecovias.

Finalizando sua exposição inicial, o depoente afirmou que não basta que a CPI pleiteie a redução do pedágio, mas o 
que se requerer é a anulação de todo o procedimento licitatório, já que a concessão é onerosa para os usuários e que o alto 
valor do pedágio se justifica pela obrigação das empresas de se construir mais estradas. Ademais, informou que 95% do 
valor pago a título de ônus fixo está sendo usado para abater dívidas do Governo Estadual.

Dando inicio à fase de argüição, o Deputado Sidney Beraldo sustentou que o depoente questiona os Poderes 
Executivo; Legislativo; Judiciário e o Ministério Público.

Segundo o Deputado, tais instituições não levaram a frente as denúncias por serem inconsistentes.
Segundo o depoente, se as denúncias fossem inconsistentes, não estariam há anos tramitando na justiça em processo 

com mais de 30 volumes. Sustentou ainda, que desconfia mesmo das instituições, pois, segundo ele, vivemos em uma 
"ditadura constitucional".

Quando questionado porque optou em reconhecer firma da denúncia em vez registrá-la em cartório, como documento 
público, respondeu o depoente que tinha receio de que algum funcionário do cartório levasse a denúncia às empreiteiras 
exigindo dinheiro em troca do documento.

O Deputado Beraldo, lendo a cópia da denúncia, atestou o reconhecimento de firma em 12 de dezembro de 1.997, con
forme o carimbo do tabelião e não no dia 10 como inicialmente sustentava o depoente. Trata-se de um aftor de suma rele
vância, já que no dia 11 de dezembro havia sido aberto o último envelope com os valores de ônus ofertados pelos licitantes 
do lote 05, sendo de conhecimento público o então vencedor desta concorrência.

Ademais, na data de registro da denúncia, o envelope B (propostas de preço) de todos os outros lotes já haviam sido 
entregues e apesar de não terem sido abertos, já não mais podiam ser alterados, sendo do conhecimento de cada licitante, 
nada impedindo sua divulgação informal. O envelope A (com a metodologia de execução) dos demais lotes, já haviam

sido, por sua vez, abertos, no qual consta toda a engenharia financeira de cada concorrente, o que permite calcular o fluxo 
de caixa de cada um durante os 20 anos de concessão, com as previsões de receitas e despesas que cada participante se' 
baseou para a elaboração da proposta de preço (Envelope B).

partir da abertura das metodologias de execução e o conseqüente conhecimento do fluxo de caixa, permite-se inferir, 
com altas probabilidades de acerto, mesmo sem o conhecimento do valor a ser pago a título de ônus, as propostas vence
doras em cada lote, bastando, para tanto, comparar as disponibilidades financeiras de cada licitante, estabelecendo-se um 
liame entre as receitas e despesas relacionadas no plano de negócios.

Dessa maneira, utilizando-se sempre as duas propostas com o maior saldo acumulado de caixa para os lotes 01,11 e 
12, bastariam 6 (seis) combinações registradas em diferentes cartórios para se acertar os resultados de todos os lotes em 
questão e denegrir de maneira maldosa a transparência do procedimento.

O depoente discordou do Deputado e afirmou que se fosse fazer combinações entre as várias empresas alcançaria 
mais de 5 mil possibilidades.

Finalizando seu turno, o Deputado Beraldo indagou o motivo pelo qual o depoente demorou tanto para divulgar as 
denúncias.

Em resposta, o depoente afirmou que só teria certeza dos resultados após aS homologações das vencedoras de cada lote.
Dando continuidade à inquirição, o Deputado Edmir Chedid questionou se o depoente havia levado as denúncias ao 

conhecimento do Secretário de Transportes.
Em resposta, o representante dos funcionários da DERSA afirmou que levou as denúncias ao conhecimento do presi

dente da empresa Sr. Antônio Jamil Cury, ao Procurador Geral da entidade Sr. Carlos Vigert e ao chefe de gabinete do 
Secretário, Sr. Nelson Saad. Todos teriam levado as denúncias ao conhecimento do Secretário Michael Zeitlin, que decidiu 
não apurar a procedência de tais acusações.

O depoente afirmou, ainda, que as empresas terão um lucro de 6 a 7 bilhões ao longo dos vinte anos de concessão.
Por último, o Deputado Edmir Chedid requereu a convocação de todos receberam as denúncias e dos representantes 

do MP que presidem os inquéritos pertinentes a este assunto.
Em seguida, o Deputado Salim Curiatti sugeriu que todas as denúncias fossem encaminhadas ao MP; convidou o 

depoente para ser assessor dos membros da CPI; afirmou que o Governo Federal excluiu o canteiro central nas suas próxi
mas concessões; voltou a criticar os responsáveis pela administração do lote 20; sugeriu que a CPI deva convocar o advo
gado do depoente na Ação Popular (Dr. Bernardo Ribeiro) e que o Tribunal de Contas vem contestando a legalidade dos 
contratos firmados entre a TEJOFRAN e o DER para a arrecadação e transporte do dinheiro oriundo da cobrança de pedá
gio nas estradas administradas pelo DER.

O Deputado Carlos Zarattini indagou qual teria sido a diferença do primeiro para o segundo edital de concorrência do 
SAB, que justificaria uma diminuição de US$ 300 milhões no ônus ofertado.

O depoente afirmou que foi uma diminuição no número de obras que, entretanto, não justificaria tal discrepância de 
valores.

Em sua última indagação, o Deputado Zarattini questionou se é possível saber o valor do ônus a ser ofertado conhe
cendo o fluxo de caixa.

Em reposta, o depoente sustentou que o fluxo somente demonstra a potencialidade da empresa, não sendo o fator 
determinante na apuração do ônus. Ademais, se fosse possível tal cálculo, seria inútil a apresentação do envelope com o 
valor a ser oferecido. ,

O seguinte o Deputado Claury Alves afirmou estar muito preocupado com as denúncias, porém, sustentou que faltam 
elementos probatórios dos fatos narrados e que se tem até o momento apenas indícios.

Encerrando a sessão, o Deputado Salim Curiatti sugeriu que os Deputados observassem com maior atenção os acor
dos firmados entre o DER e a NOSSA CAIXA para a contratação de empresas responsáveis pela arrecadação, administra
ção e transporte dos valores arrecadados em pedágio nas rodovias administradas pelo DER. Segundo o Deputado entre as 
empresas estão a TEJOFRAN e a BIJOFRAN.

5.15. Data: 27/04/00
Na sessão realizada em 27 de abril p. pretérito ausentaram-se os Deputados Luis Carlos Gondim e José Rezende.
Dispensada a leitura da ata da sessão anterior, como de praxe, foi convidado a depor o Sr. Luis Carlos Frayse David, 

Secretário Adjunto dos Transportes.
Devidamente qualificado, o depoente abordou um histórico da problemática do DER em captar recursos, o que justificaria 

a concessão das estradas a particulares que poderiam realizar as obras de ampliação e manutenção das rodovias estaduais.
Ademais, esclareceu que todo o processo de licitação teve ampla divulgação nos órgãos de imprensa e que através do 

plano de negócios das empresas é perfeitamente possível saber o ônus que será ofertado por cada licitante.
Dando início à fase de argüição, o Deputado Roberto Morais, indagou se o modelo de concessão onerosa não é res

ponsável pelo alto valor da tarifa de pedágio.
De acordo com o depoente, o modelo adotado permite que a expansão da malha viária seja uniforme dentro do Estado 

inteiro e que a tarifa seja equilibrada a fim de se evitar distorções regionais.
Em seguida, o Deputado questionou se as rendas obtidas pelas concessionárias através dos serviços de fibra óptica 

não eram exageradas.
Sustentou o depoente que as receitas advindas dos serviços de instalação de fibra óptica, somada às demais receitas 

acessórias, encontram-se na média prevista pela Secretaria de 3% da receita total das empresas.
No que tange às supostas denúncias oferecidas pelo Sr. Celson Ferrari, o depoente afirmou tratarem-se apenas de 

supostos indícios que carecem de subsídios probatórios.
Em seguida, o Deputado Carlos Zarattini perguntou quais os motivos que justificariam o fracasso da primeira licitação 

na gestão do ex-Secretário Plinio Assmann.
Em resposta, sustentou o depoente que o Tribunal de Contas do Estado entendeu que o número de garantias exigidas 

era exagerado, restringindo, portanto, o número de participantes.
Ademais, deixou consignado que o menor valor ofertado quando da realização da segunda concorrência para a con

cessão do Sistema Anhanguera-Bandeirantes se deu pela diminuição no número de obras e, principalmente, pela crise que 
passava a economia brasileira na época.

Continuando, o Deputado Zarattini afirmou que o ex-Secretário Plinio Assmann e o Secretário Michael Zeitlin declina
ram que foram realizadas reuniões com os interessados na administração das estradas para que não ocorressem "batalhas 
judicias". Isto posto, indagou se o depoente participou ou se teve conhecimento de tais encontros.

Segundo o Secretário Adjunto, foram realizadas apenas audiências públicas abertas à população, momento em que, 
além de representantes das empresas interessadas nas concessões, participavam, também, políticos regionais e represen
tantes da sociedade civil.

O Deputado questionou ainda qual o motivo que justifica a menor arrecadação do Estado de São Paulo na exploração 
do serviço de fibra óptica em relação ao Governo Federal.

Afirmou o depoente que o negócio da Secretaria de Transportes não é instalar fibra óptica, devendo apenas se preocu
par com as estradas e que a DERSA fez uma pesquisa, no âmbito dos lotes sob sua administração, para conceder uma 
autorização a título precário na exploração de tal serviço.

Finalizando, o Deputado indagou se o depoente teve conhecimento das denúncias do Sr. Celson Ferrari quando este as 
comunicou ao então Presidente da DERSA, Sr. Jamil Cury.

Em resposta, o depoente informou que só tomou conhecimento do teor das denúncias através dos órgãos de imprensa.
O Deputado Claury Alves indagou se procedem as acusações feitas pelo Sr. Celson Ferrari, de que as parcelas pagas 

mensalmente pela concessionária do Sistema Anchieta-lmigrantes correspondem a um dia de arrecadação de seus postos 
de pedágio.

Conforme sustentou o depoente, quando tal sistema era operado pela DERSA havia prejuízo aos cofres públicos. Com 
a concessão, além de o Estado estar arrecadado o ônus, a empresa concessionária está obrigada a realizar obras de 
ampliação.

Dando continuidade, os Deputados Salim Curiatti e Claury Alves criticaram a empresa SPVias, responsável pelo Lote 20, 
uma vez que alegam não estar a empresa implementando as melhorias necessárias nas rodovias sob sua administração.

O Deputado Sidney Beraldo perguntou se é verídico que 95% do valor pago a título de ônus está sendo utilizado pelo 
tesouro do Estado para saldar suas dívidas, conforme informou o Sr. Celson Ferrari.

Afirmou o depoente que o ônus é pago diretamente ao DER, que o utiliza para a realização de obras e não para o paga
mento de dívidas.

Na seqüência, o Deputado indagou se nos lotes em que foram feitas as denúncias de acerto prévio pelos licitantes, não 
foram interpostos Recursos Administrativos contestando os resultados, conforme sustentou o Sr. Celson Ferrari.

Em resposta, afirmou que foram interpostos diversos recursos pelos vários participantes e que a cópia desses docu
mentos já haviam sido enviados à CPI.

Dando continuidade, o Deputado José Zico Prado exibiu vários cálculos, afirmando que o Estado e as empresas estão 
tendo lucros exorbitantes e quem está arcando com todos os gastos é a população.

O Deputado Salim Curiatti, indagou se é verídico que o DER tem um convênio com a NOSSA CAIXA e um contrato de 
prestação de serviços com a empresa TEJOFRAN.

Segundo o depoente, é verdade que o DER possui um convênio com a NOSSA CAIXA e contratos com particulares 
para a arrecadação e transporte do dinheiro arrecadado em pedágio, porém, não sabe se o DER possui um contrato especi
ficamente com a TEJOFRAN.

Finalizando, o Deputado Ary Fossen elogiou o plano de segurança implementado pelas concessionárias e a duplicação 
da rodovia Campinas-Cordeiropólis.

5.16. Data: 04/05/00
Iniciando a fase de depoimentos, foi convidado o Sr. Sérgio Augusto de Arruda Camargo, Superintendente do DER
O depoente ressaltou, em seu discurso inicial, as melhorias que as concessões trazem no que concerne ao investimen

to para o Estado e ao aumento no número de postos de trabalho.
Ademais, ressaltou as funções do DER e os investimentos que a Secretaria vem fazendo para melhorar as condições 

das estradas sob administração das entidades públicas.
O Deputado Roberto Morais questionou acerca da normatização para a exploração da faixa de domínio e dos serviços 

de fibra óptica e de publicidade.
Em resposta, sustentou o depoente que quaisquer empresas e interessados somente podem utilizar a faixa mediante 

autorização do DER.
Com relação à fibra óptica, esclareceu que os projetos de implementação de tal sistema de informação deve ser apro

vado pelo Poder Concedente antes de sua instalação. Assinalou, ainda, que as concessionárias estão obrigadas por vínculo 
contratual a fornecer um sistema de passagem de informações em tempo real.

Sobre a utilização da rodovia e de suas margens para fins de publicidade, esclareceu o depoente, que devem respeitar 
uma Lei Estadual que trata do tema, além de observar as normas reguladoras expedidas pelo DER.

O Deputado José Zico Prado limitou-se a fazer perguntas sobre os valores dos custos de manutenção e recapeamento 
dos diferentes tipos de rodovias.

O Deputado Claury Alves questionou os valores e os prazos estabelecidos para o cumprimento das obras de duplica
ção, de ampliação e duplicação das Rodovias Castelo Branco, Raposo Tavares e Marechal Rondon.

Conforme respondeu o depoente, tais rodovias encontram-se dentro do prazo previsto no cronograma de obras, e que, 
quando todas as reformas e ampliações estiverem concluídàs, os usuários terão muito mais comodidade e segurança.

O Deputado Carlos Zarattini perguntou o motivo que levou o DER a conceder uma autorização à Barramar para instalar 
dutos de fibra óptica sem prévia licitação.

Sustentou o depoente que, na época em que foram concedidas tais autorizações, o número de empresas que explora
vam esse mercado era reduzido. Dessa maneira, com fundamento em pareceres jurídicos da Assessoria do DER, foram 
concedidas autorizações unilaterais, a titulo precário. Por outro lado, se tivessem realizado um certame licitatório visando à 
concessão de tal serviço poderia se ter um monopólio.



Ademais, ressaltou o depoente que o DER publicou na imprensa o interesse em permitir o uso da faixa de dominio 
para a exploração econômica e a única empresa que procurou a Secretaria oficialmente naquele momento foi a Barramar.

Em seguida, o Deputado indagou como serão fixados os preços dos acordos firmadoscom a Barramar, já que os valo
res ainda não estão decididos.

Afirmou o depoente que o DER esta esperando o término dos estudos que irão projetar o valor a ser cobrado retroati
vamente nos tratos acima mencionados.

O Deputado Zarattini questionou ainda como são realizadas as vendas dos cupons dè pedágio, tendo em vista que a 
CPI vem recebendo denúncias de desvio e irregularidades no seu gerenciamento.

O depoente sustentou que é feito um controle em cada posto de venda dos cupons para que só os adquiram as pes
soas autorizadas.

Quando indagado pelo Deputado Geraldo Vinholi se só existiam dutos instalados pela Barramar ao longo da faixa de 
domínio das rodovias, afirmou o depoente que até o momento somente esta empresa esta instalado tal equipamento.

O Deputado Duarte Nogueira perguntou se o DER faz algum tipo de investimento nos trechos concedidos à iniciativa 
privada.

De acordo com o depoente, os investimentos realizados nos trechos sob administração de particulares são de sua total 
responsabilidade.

Após, deu-se início ao depoimento do Sr. Paulo Borges, diretor da empresa Barramar, que deu início a sua explanação 
inicial descrevendo a origem da empresa e como que a tecnologia de fibra ótica chegou ao Brasil.

Esclareceu que a empresa é responsável somente pela instalação de dutos e que a colocação dos capilares ópticos é 
feito por empresas contratadas pela Barramar que prestam tal serviço de infra-estrutura.

Finalizando sua exposição inicial, afirmou que o Estado de São Paulo representa 15% do faturamento da empresa. 
Acrescentou que, em todos os Estados aonde atua, sempre trabalhou em contato com os órgãos públicos direta ou indire
tamente e que nunca tiveram problemas sobre irregularidades em seus serviços.

O Deputado Sidney Beraldo indagou sobre a extensão da instalação dos dutos.
Em resposta, afirmou o depoente tratar-se de cerca de 20.000 Km no Brasil inteiro e por volta de 2.500 Km no Estado 

de São Paulo.
Quando questionado sobre a forma de remuneração da empresa pelas concessionárias, esclareceu o depoente que o 

pagamento é realizado mensalmente em troca de entrega futura.
O Deputado Carlos Zarattini perguntou qual a previsão temporal para a ocupação total dos dutos.
Segundo o depoente a previsão de ocupação máxima dos dutos é de 15 anos. Porém, afirmou que em, aproximada

mente, 7 anos, um novo duto será lançado, com uma nova tecnologia e suportará mais cabos ópticos.
Quando questionado sobre a possibilidade de outras empresas instalar dutos do mesmo gênero, afirmou o depoente 

ser possível desde que sejam implantadas lateralmente. Ademais, sustentou que não existe exclusividade de contratos 
entre a Barramar e o DER e entre a empresa e as Concessionárias, esclarecendo que existe exclusividade somente na 
venda dos serviços de suas redes.

Informou, ainda, que foram realizadas diversas reuniões com ás diretorias da DERSA para implementação dos projetos 
e que as redes de fibra ópticas que deveriam estar ligadas à Sede da Secretaria e à sede do DER ainda não foram feitas, 
porque a Prefeitura do Município de São Paulo, através de sua empresa Comvias, ainda não concedeu autorização para a 
Barramar passar a rede óptica na capital.

O Deputado Zarattini questionou acerca de uma suposta ligação entre a Barramar e a empresa MetroRed uma vez que, 
segundo notícias veiculadas no jornal Diário Popular, existiria uma carta, assinada pelos sócios da Barramar, que compro
va que a MetroRed tem participação na empresa brasileira.

Em resposta, afirmou o depoente que tal carta nunca foi assinada pela Barramar, não existindo nenhum contrato ou 
negócio entre a empresa e a MetroRed. -

O depoente esclareceu que o valor médio pago a título de aluguel por cada concessionária equivale a R$ 21,00 em 
média por metro de rede óptica.

O Deputado Zarattini questionou a razão da distinção de valores dos contratos em relação a cada uma das concessionárias.
Segundo o depoente, tal fato se deve à potencialidade da exploração da rede de fibra óptica ser diferente em cada um 

dos trechos sob concessão.
Finalizando, o Deputado Zarattini perguntou quantos contratos de venda de serviços a Barramar possui e quais os res

pectivos valores.
O depoente afirmou que a empresa que representa possui cerca de 6 ou 7 contratos de prestação serviços no Brasil.
Finalizando, o Deputado José Rezende, iniciou seu turno, questionando o motivo da ligação entre a Barramar e a 

empresa Norcan do Brasil Ltda.
Segundo o depoente, trata-se de empresa que presta serviços de infra-estrutura e manutenção. Conforme afirmou o 

depoente, a empresa Norcan pertence aos mesmos donos da Barramar.
Em seguida, o Deputado perguntou se a Barramar sempre trabalhou com os serviços de fibra óptica.
O depoente afirmou que a empresa iniciou o projeto para implantação de fibra óptica em 1.997. Anteriormente, o obje

to social da empresa compreendia importação e manutenção de aparelhos de refrigeração para produtos alimentícios.
O Deputado ainda perguntou qual foi o faturamento da Barramar nos anos de 98,99 e a projeção para 2.000.
Conforme afirmou o depoente, a empresa não faturou nada em 1.998; em 1.999, teve uma entrada no caixa com venda 

futura de R$ 50 milhões e a projeção para o corrente ano é de um faturamento entre R$ 70 e 80 milhões.
Analisando o contrato social da Barramar, o Deputado questionou os motivos que ocasionaram o aumento do capital 

social do ano de 1.999 que era de R$ 100.000,00 para R$ 25 milhões em 2.000.
Sustentou o depoente, que tal acréscimo se deu por dois motivos: (i) investimentos dos sócios e resultado operacional 

da empresa.
O Deputado Edmir Chedid requereu que fosse enviado Ofício ao DER para que informasse a quantidade de torres de 

antenas de celulares instaladas nas rodovias e os contratos mantidos entre as Concessionárias e as empresas de telecomu
nicações que realizam tal serviço.

Continuando, o Deputado Chedid requereu o depoimento do Sr. Celso Viera Jr. da empresa Teleduto Construções 
Ltda., para tratar da instalação de antenas nas estradas.

5.17. Data: 05/05/2000
Na sessão realizada na Câmara de Vereadores de Catanduva, estiveram presentes os Membros da Comissão 

Parlamentar de Inquérito, o Prefeito Municipal de Catanduva, o Presidente da Câmara Municipal de Catanduva, o Deputado 
Federal Edinho Araújo, o Deputado Federal Dimas Ramalho e Vereadores da Região

No inicio dos trabalhos, o Presidente da CPI Geraldo Vinholi, solicitou a presença do Sr. José Américo Seon, que entre
gou cópia de Ação Civil Pública que está sendo movida, sobre a inconstitucionalidade dos pedágios, para apreciação da CPI.

Em seguida, passaram a ser ouvidos os depoentes convocadas pela CPI. ni,i
O Professor Tenório, da UNESP de Jaboticabal, entregou uma pasta aos deputados, com fotos, abaixo assinado e 

documentos.
Começou dizendo que o pedágio do "pé da serra" em Monte Alto foi construído de maneira irresponsável pela total 

falta de segurança no local. Comentou que a previsão inicial era para construção em Bebedouro ou Catanduva, o que não 
ocorreu porque as prefeituras recusaram para não prejudicar o município e acabou indo para Monte Alto.

Relatou ter conhecimento de aproximadamente 20 acidentes com caminhões naquele local, onde os caminhões sem 
freio passam reto pela praça colocando em sérios riscos as pessoas que ali transitam. Foi indagado posteriormente, pelo 
Deputado Duarte Nogueira sobre o número exato, pois em outra colocação havia dito 25. Afirmou ser 25, porém só tem 
provas (fotos) de 05, sendo que os outros fica sabendo através de pessoas que telefonam a ele.

Disse acreditar que ós Presidentes das Concessionárias estão dando ordens a Polícia Militar Rodoviária, inclusive 
impedindo que registrem acidentes do tipo que acontece em Monte Alto para mascarar as estatísticas.

Deu o exemplo de um dia em que conversava pessoalmente, durante um encontro na região, com o Comandante da 
PMRv e com o Capitão João Alberto quando os dois foram "puxados" pelo braço pelo Presidente da Vianorte e entraram 
numa VAN para irem até uma “festa".

Comentou sobre um ofício ns 293/99, assinado pelo Dr. Luiz Carlos David, e disse que o conteúdo do mesmo demons
tra que: "a instalação, não vou dizer concessão, a instalação de pedágios não é coisa séria, trata-se de uma farra, uma 
festa". O ofício fazia menção ao fechamento de desvios.

Passou a projetar slides, específicos da Praça de Pedágio de Monte Alto e do lote 3, mostrando situações, que ao seu 
ver são irregulares (falta de acostamento, mato alto, acostamento recém construído já deteriorado pelas chuvas ‘ garoa’ ). 
Disse não entender como a Comissão de Fiscalização passa e não vê estas situações. Afirmou que a TEBE faz gambiarras e 
"maquiagens" para enganar a fiscalização, convidando neste momento os membros da comissão para dar uma volta no 
trecho da TEBE e ver as gambiarras que teriam sido feitas recentemente quando ficaram sabendo da vinda da CPI para a 
região, alegando que fazem a mesma coisa com a CAF.

Disse que em contato com o Engenheiro Walter de Almeida Braga - Membro da CAF - o mesmo lhe fez algumas afir
mações de que a TEBE não sabe quando a fiscalização é programada.

Levantou a suspeita de Corrupção na Secretaria dos Transportes, usando como exemplo um trecho de rodovia terceiri
zado, entre Monte Alto e Jaboticabal, referindo-se a SP 305. Disse que existe uma placa do DER que indica a empresa res
ponsável pela manutenção da rodovia, indicando telefone para contato, porém, alega que por várias vezes tentou discar 
para o número para fazer reclamações e o que ouvia era a mensagem de que o numero discado não existia.

Posteriormente disse que a empresa tem o nome de CONDSON Engenharia e citou um telefone para contato (352-5100). 
Disse que em visita ao Dr. José Vitor Soalheiro Couto comentou sobre o fato, só que ao dizer o nome da empresa se enga
nou, dizendo CONTRAM, momento em que achou estranha a reação do Dr.José Vitor que sorriu dizendo que a CONTRAM 
só pega "coisas grandes". Nesta hora, ironizou o conhecimento/relacionamento entre membros da comissão e empreiteiros.

Comentou também sobre uma reunião com do Dr. José Vitor, onde ele (Tenório) teria 10 minutos de permanência, 
porém disse ter ficado 02 horas e 10 minutos, e ao final da conversa teria chegado a conclusão de que estava diante de 
uma pessoa descontrolada e despreparada para a posição que ocupa, alegando que o Dr. J.Vitor teria fumado 01 maço de 
cigarros em 02 horas o que para ele é anormal. Citou também que ao final o DrJosé Vitor teria lhe dito que não sabe como 
que o governo chegou aos valores de pedágio.

Disse que já fez vários contatos na comissão de concessões, inclusive pessoais, relatando sobre a questão da falta de 
segurança no pedágio de Monte Alto, pedindo sua mudança de local, sendo que numa das visitas o Dr. Wilson Recchi, (apon
tando para ele estava na platéia) teria lhe virado as costas mandando que Tenório entrasse na justiça. Na sequência criticou a 
atitude do Dr. Wilson referindo-se que não e esse o tratamento que um homem na posição dele deve dar a um cidadão.

Foi perguntou ao depoente quais seriam seus objetivos, intenções, o por que abraçou esta causa, sendo que alega não 
ter filiação partidária nem interesse político. Sua resposta: "Uma questão de cidadania, e também porque eu tenho um 
filho de 15 anos, de uma inteligência privilegiada, graças a Deus, e que me questiona sempre sobre estas "roubalheiras" e 
"pouca vergonha" que acontecem neste país", disse estar fazendo a sua parte.

Alegou que o pedágio de Monte Alto foi construído sem Licença Ambiental, e que não tem até hoje. Alega que sua 
construção prejudicou a fauna e flora da Serra.

O Deputado Vinholi informou sobre uma reunião que acontecerá dia 12/05/2000, Sexta-feira, às 12:00 horas, onde 
serão convocados técnicos da comissão de concessões para apresentarem os critérios utilizados quando definiram os 
locais de instalação das Praças de Pedágio, citando que o pedágio de Monte Alto está na pauta de discussão e convidou o 
professor Tenório para estar presente.

Em último pronunciamento, o prof. Tenório mencionou que não entende como a TEBE conseguiu a ISO 9002. Disse 
que se for pelo atendimento dos funcionários (muito educados) ou pelas Viaturas (Ambulância, SIT) tudo bem. Mas, se for 
pela qualidade da rodovia sua nota e zero.

Pediu para que os deputados investigassem.uma informação que ele tem de um industrial, seu amigo, de que existe 
uma empresa certificadora - BVQI - onde um de seus membros pede propina para facilitar a concessão do certificado de 
qualidade, deixando o telefone (021) 263-6008.

Em seguida, passou a depor o Sr. José Luiz Apolônio Neto, Diretor do Sindicato de Transporte de Cargas de São José 
do Rio Preto, que entregou uma pasta com documentos aos membros da CPI.

Suas reclamações foram basicamente em relação à quantidade de pedágios implantados na região e ao valor da tarifa 
de pedágio que considera muito alta, o que está se tornando insustentável para o setor.

Comentou que antigamente de São José do Rio Preto até São Paulo existiam 7 pedágios, hoje são 12, alegando que 
fizeram alguns estudos e concluíram que, comparando as despesas que tinham em 1995 com as de 2000, houve um 
aumento de 430% nos gastos com transportes

Ém determinado momento, disse não concordar que os contratos de concessão seja reajustados pelo IGPM, o que vai 
acontecer agora em julho. Ironizou dizendo que se é para reajustar só porque está previsto no contrato então é para se 
colocar no contrato que não será cobrado mais pedágio.

Por fim, criticou a forma que foi conduzida as últimas negociações com os caminhoneiros, onde o não foi estendido ao 
Estado de São Paulo algumas vantagens concedidas nas rodovias federais.

Em seguida falou o Sr. Edson Luiz, representante do Sindicato dos Transportadores de Araraquara.
Iniciou seu depoimento dizendo também estar indignado com a situação atual de seu setor, que está encontrando difi

culdades em decorrência do número de pedágios instalados e do valor da tarifa atualmente cobrada.
Comentou que participou de audiências públicas com o Secretário dos Transportes e autoridades, antes do início do 

processo de concessão, onde estava sendo discutido um aumento de 100% no valor do pedágio, o que ao seu ver era estra
nho, pois não refletia a realidade da época. Porém, sempre que questionava o por que do aumento não tinha a resposta 
clara e o secretário procurava evitar a manifestação do público.

Alegou que na época foram obrigados a "engolir" os 100% de aumento, pois além dos representantes do governo 
terem uma "boa lábia” , foram pressionados pois se não aceitassem o governo adotaria medidas tributárias que, segundo 
ele (Edson) seria mais prejudicial ao setor. Não relatou nomes de representantes do governo quando questionado pelos 
deputados (disse não saber).

Insistiu que se não houver medidas para reduzir significativamente o valor da tarifa de pedágio o setor pode se complicar.
Em outro momento, disse acreditar que esta CPI não vai acabar em pizza como outras, por ter vários membros que 

representam o interior do estado de São Paulo.
Quando foi questionado por um dos deputados se tinha conhecimento da negociação que o Governo do Estado de São 

Paulo vem mantendo com a Federação que representa sua categoria, sobre a nova forma de desconto relacionada a quanti
dade de eixos, o mesmo disse que não e que "muita coisa a Federação não repassa para a gente".

O próximo depoente foi o Sr. Alcides Zagnato, advogado, contador, vereador de São José do Rio Preto, Representante 
do Parlamento Regional, que reúne vereadores de 106 cidades da região.

Entregou uma pasta com documentos aos membros da CPI.
Começou chamando a rodovia Washington Luiz de "Avenida", criticando a venda de um patrimônio público construí

do com o dinheiro do povo, que agora tem de pagar caro para pouco o que se tem de fazer nela. Ressaltou que não exis
tem obras de melhoria na rodovia Washington Luiz.

Alegou que as Concessionárias exercem influência sobre decisões do Governo do Estado.
Mostrou 2 processos que correm na justiça contra o Parlamento em função de uma paralisação organizada em 

Catiguá, contra os pedágios da região, sendo um deles da própria Concessionária.
Enfocou o artigo 150 da Constituição Federal, e disse que baseado neste artigo somente o Estado é que pode efetuar 

cobrança de pedágio, e não entende como as Concessionárias podem faze-lo. Pediu uma resposta a CPI, pois até agora não 
obteve nenhuma resposta da Comissão de Concessões com argumento jurídico.

Apresentou estudo, que consta dos documentos entregues, comparando o que chama de PIB Pedágio no Brasil com 
outros países.

Encerrando, disse que espera a manifestação do Ministério Público, através das ações que estão sendo movidas, e da 
CPI, através das investigações, e que apresentem condições favoráveis para a população, que esta indignada com a atual 
situação dos pedágios. Disse que se isto não acontecer a população vai se manifestar, pois não aguenta mais.

O próximo depoente foi o Sr. Silvestre de Andrade Puty Filho, Sócio-Diretor da empresa TECTRAN - Técnicos em 
Transporte Ltda.

Entregou aos membros da CPI um trabalho que sua empresa realizou nas rodovias concessionadas, na época 09, onde 
demonstra uma análise de custo/ benefício em um regime de concessão rodoviária.

O trabalho apresentou, entre outras, as seguintes conclusões:
• Programa de concessão mantém a qualidade das rodovias (sem concessão piora);
• Tarifas de pedágio praticadas no exterior são maiores que no Brasil.
Neste item o Deputado Zarattini indagou sobre o critério utilizado pois o número do trabalho não batia com um núme

ro fornecido pela comissão. O depoente explicou que fez uma média ponderada, incluindo pista simples e pista dupla, que 
tem tarifas diferenciadas. E que com relação aos índices de outros países eram informações que tinham disponíveis. O 
deputado ressaltou a importância de se fazer uma ponderação também com relação aos outros países que também tem 
rodovias diferenciadas.

Outros resultados apresentados pelo depoente foram:
• Automóveis representam 61% da receita da concessionária Autoban;
• Os caminhões têm o maior nível de benefícios, os ônibus nível médio e os automóveis o menor nível.
O Deputado Zarattini questionou sobre os valores divergentes e, ao final, perguntou ao Dr. Silvestre quem havia enco

mendado o trabalho, recebendo a resposta de que fora a ABCR. O deputado ressaltou que a ABCR é mantida pelas 
Concessionárias.

Depôs a seguir o Sr. Mário Sérgio Rossioni, representante da Associação Araraquarense dos Viajantes.
Iniciou dizendo que a apresentação anterior (Sr.Silvestre) é uma "piada", e que não reflete a realidade que vive hoje.
Ressaltou que o pedágio é, atualmente, a maior despesa para a região. E um roubo, e está prejudicando o desenvolvi

mento do seu setor.
Disse que não consegue informações sobre a composição do valor da tarifa, mesmo tendo tentado varias vezes junto 

aos órgãos do governo.
Chamou o Governador Mário Covas de omisso, por não se manifestar diante das reivindicações. Disse que o 

Governador está se escondendo.
Comentou que tem conhecimento de que as concessionárias não recolhem o ISS às respectivas prefeituras, e o gover

no também não toma providências.
Acha a situação atual inexplicável, citando também o artigo da Constituição Federal, onde somente o Estado poderia 

efetuar a cobrança do pedágio.
O próximo a depor foi o Sr, Eduardo Garcia dos Santos, representante dos Postos de Gasolina - representando o Sr. 

Nilton Luiz Barbosa.
Proprietário há 29 anos de postos de gasolina da região disse nunca ter tido uma queda tão grande no movimento, 

principalmente de caminhoneiros. •
Alega que após a instalação dos pedágios da Triângulo do Sol na Washington Luiz, seu faturamento em 1999 foi de apro

ximadamente 1.300.000 litros de combustíveis a menos, comparados a 1998. Disse que teve de demitir mais de 15 pessoas.
Alegou que os caminhoneiros buscam rotas de fuga em função do alto preço da tarifa, o que prejudicou todos os pos

tos de gasolina da região. Citou um desvio no Posto Quatrocentão onde se cobra R$ 1,00 para utilizar o desvio.
Afirmou que 20% dos caminhões que andam pela Washington Luiz.hoje, é graças a ele (Eduardo) que compra cupom 

de pedágio com desconto, através do sindicato, e repassa aos motoristas como forma de atraí-los ao posto.
Disse ter conhecimento que a Triângulo do Sol paga ao Governo aproximadamente R$ 800.000 por mês, dinheiro este 

que seria usado para pagamento de precatórios.

5.18. Data: 11/05/00
Dando-se prosseguimento ao depoimento de Paulo Borges, diretor da empresa Barramar, prestou esclarecimentos 

quanto aos valores pagos às concessionárias. Consignou o depoente que o valor pago é, em média, R$ 17,00 por metro ao 
ano e que o valor de R$ 21,00 (conforme dito no depoimento anterior de Paulo Borgres) refere-se à abertura de valas.

O Deputado Roberto Morais questionou os critérios de reajuste estabelecidos entre as concessionárias e a Barramar e 
a origem dos investimentos desta empresa. O depoente esclareceu que o reajuste é anuál, utilizando-se do IGPM, como 
referencial, e que a cada 5 anos há uma nova recomposição dos valores. Esclareceu, ainda, que o investimento é oriundo 
de créditos de fornecedores (principalmente a ALCATEL) e vendas a futuro.

O Deputado Vinholi indagou sobre a existência de outras fibras ópticas nas estradas, ao que esclareceu o depoente 
existirem outras fibras instaladas, tais como TV a cabo, fibras da Telefônica, etc.

O Deputado Vinholi requereu todos os contratos firmados entre as concessionárias e outras empresas.
No depoimento prestado pelo Sr. José Kalil Neto, o Deputado Zarattini questionou acerca da falta de controle dos 

talões de desconto para caminhões.
O depoente esclareceu que este controle não foi feito no início da implantação destes, mas que atualmente tal controle 

é realizado.
O Deputado Zarattini questionou se os sucessivos prejuízos da DERSA (57 milhões em 1998 e 143 milhões em 1999) 

devem prosseguir este ano, ao que o depoente afirmou que o aumento do prejuízo decorreu da variação cambial.
O Deputado Zico Prado indagou sobre os valores cobrados pela DERSA e pelas concessionárias nas praças de pedágio.
Neste particular, o depoente afirmou que as tarifas da DERSA são fixas e qs preços das tarifas das concessionárias 

seguem valores quilométricos.
O Deputado Vinholi indagou acerca de eventual existência de estudo sobre a produtividade da DERSA e das concessio

nárias, além de indagar sobre a eventual extinção da DERSA. O depoente afirmou que não saber informar sobre tais estu
dos e que não há planos de extinção do órgão.

5.19. Data: 18/05/00
A sessão realizada em 18 de maio p. pretérito.contou com a presença dos seguintes parlamentares: Geraldo Vinholi, 

Edmir Chedid, Claury Alves, Zico Prado, José Rezende, Roberto Moraes, Luis Carlos Gondim.
Faziam-se representar o Estado de São Paulo e o Diário Popular, estando presente a TV Assembléia.
Inicialmente, foi aprovada a dispensa de leitura da ata da sessão anterior, conforme requerimento do Deputado Claury Alves.
Continuando, o Presidente Geraldo Vinholi, ao apresentar o Depoente Ricardo Trípoli, Secretário do Meio Ambiente do 

Estado de São Paulo, acusou o recebimento de documentos encaminhados pela pasta do Meio Ambiente.
Por fim, solicitou ao depoente esclarecimentos acerca de eventuais atrasos nas obras a cargo das concessionárias cau

sados pela demora da expedição de licenças ambientais pertinentes.
O depoente demonstrou detalhadamente a estrutura da Secretaria, bem como o procedimento para a concessão de 

licença ambiental para os diversos empreendimentos que ocorrem no Estado, especialmente aqueles relativos às conces
sões de rodovia, indicando toda a legislação pertinente.

Informou, ainda, que criou um grupo técnico incumbido das rodovias a fim de otimizar os trabalhos na Secretaria do 
Meio Ambiente.

Apresentou, também, um quadro no qual demonstrou, por lote, o histórico de todos os trechos quanto a solicitação ou 
não de licença,

Esclareceu que entregou à Comissão Parlamentar cópia de todos os procedimentos para outorga de licenças ambien
tais requeridas pelas empresas concessionárias de rodovias e pelo DER, totalizando 80 volumes.

O Presidente da CPI questionou acerca da existência de licença ambiental para a instalação de praça de pedágio em 
Monte Alto, tendo em vista a manifestação da população local denunciando degradação ambiental no local. O Secretário 
Trípoli ficou de encaminhar à CPI informações mais detalhadas acerca do assunto.

O Deputado Edmir Chedid indagou se o dever de encaminhar o pedido de EIA/RIMA seria da concessionária ou do 
DER. O secretário Trípoli informou que a obrigação seria do empreendedor, ou seja, das concessionárias nos casos de con
cessão de rodovia. Esclareceu, ainda, que algumas concessões já vinham com as solicitações de licença prévia, mas nas 
recentes é o empreendedor quem faz a solicitação.

Acerca da eventual demora na expedição de licença, questionada pelo Deputado Roberto Morais, o Secretário Trípoli 
ponderou que depende do tamanho do impacto ambiental, da complexidade do estudo, que exige muito documento para



instrução do processo. Ressaltou novamente que o órgão licenciador foi se aperfeiçoando para haver mais rapidez na res
posta, inclusive com a criação de estrutura para atender as licenças solicitadas em tempo hábil.

Aproveitando o ensejo o Deputado Roberto de Moraes indagou se há responsabilidade da Secretaria do Meio 
Ambiente por atraso nas obras a cargo das concessionárias.

0 Secretário afirmou que não, tendo em vista que as solicitações são analisadas dentro do prazo. Esclareceu, contudo, 
que por vezes há falta de documentos que a Secretaria tem que solicitar e por causa disso ocorrem pequenos atrasos.

A Secretaria não permite mais que o empreendedor fique sem qualquer resposta.
0 Deputado Claury Alves questionou acerca das praças de pedágio da RENOVIAS e da CENTROVIAS, solicitando cópia 

dos processos de licença ambiental.
Quanto à ECOVIAS, o Deputado questionou quanto ao comprometimento que a concessionária tem com a recomposi

ção da mata atlântica e se dela fora exigida a preservação do Parque Estadual da Serra do Mar, e também se a concessio
nária deverá recompor o dano causado ao meio ambiente pelo desmoronamento ocorrido no Km 42 da Via Anchieta. 
Perguntou ainda como é feita a fiscalização.

A resposta foi afirmativa.
0 Secretário esclareceu que a concessionária fez obras emergenciais, utilizando-se de 40 mil metros quadrados que 

foram desmatados. A concessionária deverá fazer o reflorestamento e o CONSEMA exigiu um seguro ambiental.
Quanto a fiscalização o Secretário esclareceu que é feita pelo DPRN em conjunto com a polícia florestal, a qual oferece 

apoio institucional.
Sobre o problema de prolongamento da Rodovia dos Bandeirantes, o depoente esclareceu que a Claury Alves que 

houve licença concedida pela Secretaria do Meio Ambiente para tal obra.
Sobre o trecho Cotia-SP, Trípoli informou a Claury que não foi feita qualquer solicitação oficial de licença ambiental. Foi 

esclarecido, ainda, que esse trecho é do DER e que está providenciando os documentos necessários para o andamento do 
processo de licença ambiental. Trípoli informou que assim que receber a documentação necessária enviará cópia para a CPI.

O Deputado Zico Prado insistiu no questionamento acerca de atrasos nas obras a cargo das concessionárias em função 
do atraso na obtenção da necessária licença ambiental.

Trípoli repetiu o esclarecimento anteriormente dado, ressaltando que é preciso verificar caso a caso, conferindo as 
datas constantes em cada processo de solicitação de licença. Mas adiantou que o RAP demora cerca de 3 meses e o 
EIA/RIMA demora âté um ano.

O Deputado Zico Prado retomou a discussão acerca do desmoronamento ocorrido no Km 42 da via Anchieta, questio
nando se tal incidente teria ocorrido por falta de manutenção.

Trípoli esclareceu que tratou-se de evento natural e não de negligência da concessionária. Ressaltou que a concessio
nária atuou corretamente na solução do problema, inclusive promovendo o desassoreamento da região de Pilões, respon
sável pelo abastecimento de água da Baixada Santista.

O Deputado José Rezende também fez o mesmo questionamento acerca do pedágio de Monte Alto. Trípoli repetiu o 
esclarecimento antes fornecido.

O Deputado Zico Prado perguntou se a empresa Barramar precisaria de licença ambiental para fazer as obras das info- 
vias. Trípoli respondeu que não há necessidade.

Claury Alves solicitou informações sobre licenças ambientais para o Lote 20 e Zico Prado para os Lotes 12 e 13.
Trípoli se comprometeu a encaminhar informações detalhadas à CPI.
Questionado acerca de eventual indeferimento de pedido de licença, Trípoli informou que desconhece casos de rejei

ção, pois os projetos se adaptam ès exigências ambientais, inclusive com alterações de traçados e outras soluções para a 
obtenção da necessária licença ambiental.

Questionado sobre a existência de licença ambiental à ECOVIAS para as obras de contenção do desmoronamento e 
desvios no Km 42 da Anchieta, Trípoli informou que a licença concedida foi emergencial, pois havia necessidade de conter 
o desabamento e evitar o assoriamento da região da Baixada.

O Deputado Luiz Carlos Gondin se limitou a protestar sobre o anunciado aumento das tarifas de pedágio, sugerindo 
fosse feita uma audiência com o Governador.

5.20. Data: 24/05/00
O Presidente Geraldo Vinholi, apresentou o primeiro Depoente Moacir Duarte, Presidente da ABCR.
Registrou que os depoimentos a serem realizados na sessão eram considerados os mais importantes da CPI e encerra

riam a fase de depoimentos.
Por fim, esclareceu que o TCE está encaminhando os documentos solicitados pela CPI, que se referem as obras e aos 

próprios contratos de concessão.
O depoente deu o quadro das rodovias concedidas em âmbito federal e estadual, destacando a importância do plano 

estadual de concessões.
Destacou que houve déficit operacional, sendo que teve que haver aporte financeiro dos acionistas das concessioná

rias e obtenção de empréstimos junto às entidades financeiras. -
Ressaltou que as concessões geram mais de 20 míl empregos, além de implicar no aumento de produção de diversos 

materiais que são empregados nesse tipo de empreendimento.
Deu explicações, ainda, sobre a tarifação do uso de rodovias, destacando a experiência americana sobre o assunto.
Expôs que quanto a tarifa, está-se observando a relação custo benefício positiva em relação a todos, isto é, Poder 

Concedente, concessionárias e usuários.
Nesse ensejo, explicou que uma rodovia em boas condições, com pavimento bom, etc., é responsável por uma econo

mia nos custos de manutenção do veículo, diminuição de acidentes e economia de combustível. Já um pavimento ruim 
importa em maior custo para manutenção geral do veículo, aumenta risco de acidentes, e maior despesa com combustível.

Destacou os trabalhos das concessionárias no sentido de garantir a segurança dos usuários, com aplicação da mais 
recente tecnologia.

Ressaltou a importância da criação de uma Agência para harmonizar os interesses das concessionárias, dos órgãos 
concedentes e dos cidadãos, opinando por uma criação de uma comissão tripartite para cada concessão de acordo com o 
modelo criado pela legislação federal.

Afirmou que, pioneiramente a Secretaria de Transportes do Estado de São Paulo criou uma comissão para acompa
nhamento dessas concessões.

Quanto a questão de roubo de cargas, destacou que as concessionárias buscam cooperar com a polícia rodoviária.
O primeiro a argüir foi o Deputado Edmir Chedid que questionou se não seria conveniente que a função de fiscalização 

fosse feita por órgão distinto daquele que firmou o contrato.
O Depoente concordou. Destacou mais uma vez a importância da Agência e que há confusão entre a política do setor e 

a função de fiscalização e de regulamentação, esclarecendo que a regulação seria fato operacional, e mais, que quem dá 
orientação política não é e nem pode ser a Agência.

O Deputado Chedid prosseguiu indagando sobre a existência de "conluio" entre os licitantes. A resposta foi negativa, 
destacando que soube das acusações através de jornais, considerando que as mesmas provêm de setores que se sentem 
ameaçados pelas concessões.

Chedid indagou sobre o cumprimento do cronograma de obras.
A resposta foi afirmativa. Esclarecendo que houve problemas iniciais porque o programa do Estado é bastante ambi

cioso, de grande complexidade, e a demora no inicio das obras se deu em razão dos decretos de utilidade pública para a 
desapropriações de áreas necessárias para a implantação de obras, e também por causa das licenças ambientais, além do 
pano ter sido implementado em ocasião de graves problemas financeiros pelo qual o pais passava.

Destacou que a implementação das melhorias é do interesse da própria concessionária.
O deputado indagou o porquê da não implementação de cobrança automática.
O depoente vou a encarecer que o programa de concessão do estado é bastante ambicioso, e que antes da concessão 

não havia nada implementado nesse sentido.
Esclareceu, ainda, que havia a necessidade de definição de um sistema único para todos e que portanto seguiram-se 

estudos com a ABTN para tal empreendimento.
Porém, como o processo com a ABTN era muito demorado, as empresas foram diretamente atrás disso.
Destacou que nos EUA existe o problema de concessionárias atuando com sistemas diferentes, fato esse responsável 

por sérios transtornos para os usuários.
E, em vista da experiência americana, aqui os esforços são para implantar um sistema uniforme.
O Deputado Sidney Beraldo fez afirmações sobre redução dos custos de transporte, aumento da segurança, etc., solici

tando ao depoente que falasse mais sobre esses temas.
O depoente repetiu o que já havia falado, destacando que até o início da década de 80 havia um fundo rodoviário 

nacional que permitiu o crescimento da malha rodoviária. Posteriormente a Constituição proibiu recursos vinculados e esse 
fundo foi extinto, e em razão disso houve a degradação das rodovias.

Afirmou que o denominado custo Brasil do início da década de 90 era mau estado das rodovias que implicava em 
maiores gastos para os usuários com combustível, pneus, amortecedores, etc..

Hoje as concessionárias tem compromisso de manter o pavimento em nível muito alto de conservação, de modo a 
impedir a sua degradação, o que não ocorria, anteriormente. E isso sem falar em outros benefícios, como socorro, etc. 
Destacou que os acidentes diminuíram e a gravidade deles também.

Quanto à Agência, ponderou que se prestaria a dar tratamento técnico para os assuntos, minimizando os aspectos polí
ticos. Considera, ainda, que deve ter recursos próprios, e seus administradores devem ter independência, com substituição 
paulatina para que não haja perda da linha de atuação adotada. E que a agência se incumbiria de operacionalizar a política 
de concessões.

Quanto ao roubo de carga, reafirmou que as concessionárias vem dando apoio à policia rodoviária, tendo trabalhado 
junto com as seguradoras e transportadoras de carga para minimizar o problema em questão:

Acerca do comentário de que as concessionárias teriam ficado com o filé mignon das rodovias, estaduais, restando 
apenas osso para o Estado cuidar, o depoente afirmou ser exatamente o contrário. Ele considera que as rodovias que 
foram concedidas são as mais trabalhosas, difíceis, sendo que o governo manteve consigo as estradas que não exigem 
maiores investimentos.

O Deputado Claury Alves indagou sobre a conveniência de outro índice distinto do IGPM.
O Depoente afirmou que qualquer índice pode sofrer variações e que o IGPM reflete melhor os custos das concessioná

rias em São Paulo.
Esclareceu que a chamada cesta de índices, adotada nas concessões federais, tem evolução muito próxima da do 

(GPM, considerando que eventual mudança de índice é muito perigosa.
Esclareceu que a tarifa de pedágio foi fixada pelo governo com base na sua própria experiência, e que a concessão 

onerosa não gerou ônus para o pedágio, isto é, não houve reflexos.
O deputado Claury perguntou por que a tarifa federal é menor que a estadual.
O depoente disse que os programas são distintos, e que o plano de concessões de São Paulo prevê investimentos ini

ciais que não existem nas rodovias federais.
Questionado acerca dos atrasos inicias, repetiu explanação anterior.
Questionado se a busca de recursos no mercado financeiro reflete na tarifa, o depoente disse que não, porque a 

mesma foi fixada pelo governo, fazendo parte, portanto, do risco do negócio.
O deputado perguntou se o vale pedágio resolve o problema dos caminhoneiros.
O depoente esclareceu que o problema desse setor é o excesso de oferta de transporte, e que o vale pedágio reduziria 

o problema do pedágio para o autônomo.
O Deputado Roberto Morais indagou se o depoente seria filiado a partido político ou se seria proprietário de alguma 

concessionária. A resposta foi negativa.
Prosseguiu Morais indagando sobre as rendas decorrentes da instalação dè torres de celulares, tvs a cabo, etc, e os 

respectivos contratos.
O depoente afirmou que o DER já encaminhou documentação pertinente.

Continuou Roberto Morais perguntando sobre a rentabilidade das empreiteiras e das concessionárias. Quanto às 
empreiteiras, o depoente disse não saber, e quanto às concessionárias, disse que existe um retorno previsto, mas não sabe 
como isso vai ocorrer, considerando muito cedo para definição.

Zico Prado questionou acerca do valor do capital exigido das concessionárias.
O depoente informou que corresponde a 20% dos investimentos, e que os acionistas estariam aportando capital mais 

do que o previsto inicialmente.
O Deputado José Rezende questionou sobre as funções da ABCR e sobre a possibilidade de redução das tarifas de 

pedágio sem mudança contratual.
Quanto a ABCR, o depoente esclareceu que o papel é institucional, para facilitar troca de tecnologias, etc.. Não tem por 

incumbência defender as concessionárias.
Quanto a questão das tarifas, a resposta do depoente foi no sentido da impossibilidade.
Indagado pelo Deputado José Rezende se a forma de concessão fosse de menor tarifa o valor dela hoje seria menor, o 

depoente respondeu que provavelmente sim, mas que variaria de concessão para concessão, de acordo com o ônus que 
ela tem no empreendimento.

Perguntado se haveria como diminuir a tarifa sem alterar o contrato, o depoente respondeu que não por causa do equi
líbrio económico-financeiro.

Clauri Alves corroborou com Rezende, sugerindo diminuição de garantias, ampliação do prazo, etc.
Sobre recursos do BNDES, indagado por Chedid, Moacir respondeu que apenas uma ou duas concessionárias conse

guiram tal financiamento.
O deputado Zarattini perguntou qual seria o melhor tipo de concessão.
O depoente disse que não dá para adentrar nessa avaliação, pois essa escolha se trata de critério político que não cabe 

às concessionárias discutir. Os licitantes têm que se amoldar ao modelo licitado. E esclareceu que em São Paulo várias con
siderações foram feitas para definir o modelo, optando-se por esse, fixando o valor da tarifa que já existia em todo Estado,

Foi questionado se alguém pagou a concessão com papéis da companhia Paulista de Ativos. O depoente disse que não 
tinha conhecimento.

Questionado sobre o processo de licitação o depoente disse que a ABCR, desde que foi criada (1996), não acompanha 
as licitações em detalhe, apenas para saber se há algo que atingirá as concessões existentes.

O mesmo parlamentar perguntou sobre o atraso em obras e a alteração do equilíbrio económico-financeiro favoravel
mente às empresás. Continuou criticando a inexistência de termo aditivo para mudança de contratos em virtude de atrasos 
em obras.

Zarattini perguntou, ainda, se as concessões foram um bom negócio.
O depoente afirmou que só é possível fazer alguma afirmação mais a longo prazo.
O deputado Duarte Nogueira questionou sobre o critério tarifário, e o depoente respondeu que a tabela utilizada foi for

necida pelo Poder Concedente, com base em estudos realizados pelo DNER.
O deputado perguntou, ainda se há margem para discussão acerca da redução da tarifa.
O depoente ponderou que são questões técnicas a serem estudas. Há soluções que podem ser implementadas para 

que todos os usuários paguem proporcionalmente ao uso. Assim, todos os usuários pagam, porém, mênos. Mas que isso 
pode levar a derrogação do sistema tarifário.

O Deputado Geraldo Vinholi indagou sobre a possibilidade de ampliação da malha viária sob concessão. O depoente 
não soube responder.

Sobre o fato de as empresas concessionárias serem ligadas a empreiteiras (com exceção à Tejofran, citada por 
Vinholi), o depoente afirmou que também existem empresas ligadas a bancos e que noutros lugares do mundo ocorre o 
mesmo fenômeno de empresas construtoras atuarem em rodovias.

O deputado ainda indagou se além da fibra ótica há outras empresas utilizando os canteiros das rodovias. E o depoen
te afirmou não ter notícias, mas que existe uma rede de cabos que antecede as atuais concessões.

No curso da exposição, o Secretário foi interrompido pelo Deputado Salim Curiatti que indagou sobre o lote 20 que, 
segundo ele, estaria sem melhorias e com um pedágio já instalado.

O depoente disse que esclareceria após a exposição.
Em sua exposição o Secretário fez as seguintes abordagens:
Esclareceu sobre as razões para o Programa de Concessões, que seriam:
• necessidade de investimentos na infra-estrutura de transportes;
• incapacidade financeira do Estado para investir a curto prazo;
• oportunidade para criar novo negócio gerando desenvolvimento econômico, criando empregos;
• facilitar a introdução de novas tecnologias no setor dos transportes, carente de tecnologias avançadas.
Expôs que os objetivos do programa seriam:
• aumentar a segurança e a confiabilidade nas estradas;
• uso racional da infra-estrutura rodoviária (matriz de transporte);
• adaptar a capacidade das rodovias de acordo com a demanda de tráfego.
Falou sobre os investimentos, destacando que o investimento em infra-estrutura (não só nos transportes, mas em 

energia, telecom, educação, etc.) alavanca o crescimento do PIB estadual/regional.
Quanto a formas para financiamento de infra-estrutura, destacou que o pedágio faz com que o custo da obra e da con

servação mude do contribuinte para o usuário, o que traria maior justiça social.
Quanto ao reajuste, expôs sobre o reajuste com base no IGPM.
No que diz respeito ao controle de qualidade dos serviços prestados pelas concessionárias esclareceu que é feito por:
• Comissão de Fiscalização;
• gerenciadoras contratadas;
• comissão de acompanhamento e fiscalização (tripartites);
• pesquisas de opinião pública.
O depoente falou, ainda, sobre os empregos diretos gerados com as concessões.
Expôs sobre algumas das principais obras que estão sendo realizadas através das concessões. Ex.: prolongamento da 

Bandeirantes, que está trazendo benefícios para o local, já que existem empreendimentos privados no local, o que gera 
riquezas para a região.

Deu destaque, também, às obras que vem realizando no estado e que permitirá a transposição do norte ao sul do país, 
dentro de 4 anos, sem passár pela região metropolitana de São Paulo e de Campinas.

Explicou que o custo operacional dos caminhões é fixo, e que este custo diminui quando a qualidade da estrada é boa, 
pois a velocidade aumenta, e o desgaste do veículo reduz, também reduzindo os gastos com combustível.

Mostrou a estrutura da Comissão de Concessões, explicando seu funcionamento e atribuições.
Finalizou a exposição dizendo que o Programa de Concessões rodoviárias ajuda a dar tratamento mais racional à ques

tão dos transportes.
O deputado Salim Curiatti voltou a questionar sobre a duplicação das rodovias na região de Aguai e Avaré.
O Secretário explicou que existem prazos para executar os trabalhos iniciais de recuperação e a concessionária só vai 

cobrar o pedágio lá quando a Comissão averiguar que houve cumprimento das obrigações e investimentos inciais.
Perguntou Chedid sobre o programa paulista em comparação com demais programas, tais como o federal e o do Rio 

Grande do Sul.
O depoente afirmou que todos tinham problemas e que o paulista é um modelo "impar", não sabendo detalhes do 

programa federal.
O Deputado afirmou que a concessão onerosa gera cerca de 150 milhões ao ano. Indagou se seria possível vincular os 

gastos para a malha rodoviária que não está sob concessão. A resposta foi afirmativa, o Estado tem investido dinheiro no 
DER, que está utilizando na malha não concedida.

Edmir Chedid perguntou "se houve conluio entre empresas". Prosseguiu citando Celson Ferrari sobre o fato dê que o 
Secretário anterior "era honesto" e que na atual Secretaria teria havido "negociata” .

O Depoente afirmou que Ferrari não comunicou imediatamente a existência de "negociata" e que não fez registro. 
Esclareceu, ainda, que após a entrega de envelopes, de simples comentários posteriores feitos pelos próprios licitantes,

: sobre as propostas ofertadas, seria possível aferir-se o resultado da licitação.
Prosseguiu o depoente afirmando que o Decon apurou não ter havido conluio e que o Tribunal de Justiça julgou 

improcedente a ação popular movida por Celson Ferrari.
Chedid perguntou sobre a declaração dada pelo Secretário à Revista "Isto é" de que teria chamado os empreiteiros 

para pararem de brigar entre si.
Zeitlin afirmou que nunca declarou isso, nem houve reunião com esse intuito. A repórter pegou um fragmento de sua 

entrevista tirando-a do contexto.
As reuniões ocorreram porque a primeira licitação para o sistema Anchieta/lmigrantes não teve proponente, e a 

Secretaria precisava investigar o motivo. Como resultado dessas reuniões ficou evidenciado que o problema era o prazo 
para cumprimento das obras. Dessas reuniões a Secretaria pode pegar sugestões para tornar o negócio mais atrativo.

Zarattini perguntou sobre as diferenças entre o primeiro e o segundo edital da licitação da Anchieta /Imigrantes.
O Secretário respondeu que foi dado mais prazo para obras (passou de 3 para 5 anos) e que retiraram alguns investi

mentos num total de 140 milhões. Mas ressaltou que alguns deles já foram realizados pelo Estado.
Sobre eventual superávit das concessionárias, o Secretário informou que o volume de investimentos que elas tem que 

fazer é superior à receita de pedágio. E o déficit delas é superado através de aporte de capital pelos sócios e empréstimos 
junto às entidades financeiras.

Edmir Chedid perguntou sobre o vale-pedágio e o reembolso às
concessionárias. O Depoente afirmou que será retirado do ônus arrecadado com as privatizações.
Respondendo questão levantada por Duarte Nogueira o depoente afirmou que estão sendo feitos "pedágios de blo

queio" nós municípios nos quais as ruas ou estradas são utilizadas por usuários como "rotas de fugas’
Claury Alves perguntou sobre a existência de decisão judicial sobre a
natureza de "tarifa" ou de "taxa" dos valores cobrados dos pedágios.
O depoente não soube informar.
Sobre o controle das receitas acessórias, o depoente respondeu a Clauri que o custo para fiscalização seria 25% do 

valor arrecadado, daí a imposição deste valor como parâmetro para arrecadação.
Geraldo Vinholi indagou sobre a existência de um controle sobre o que está Implantado nas faixas de domínio. O 

Secretário Zeitlin afirmou que existem algumas atividades que são gratuitas por conta da implantação anterior, como por 
exemplo fibras da TELESP que, como empresa do Estado, não pagava pela utilização.

O Depoente prosseguiu defendendo a implantação das fibras óticas sem licitação, já que tal procedimento criaria um 
monopólio da utilização da faixa de domínio.

Clauri retomou a discussão sobre o problema com a ponte no quilômetro 200 da Rodovia Castelo Branco, já feita nou
tras sessões.

Duarte Nogueira indagou se os vale-pedágio resolveriam o problema dos caminhoneiros, e da fuga de pedágios.
O Secretário esclareceu que um conjunto de medidas vai reduzir o problema. A responsabilidade do embarcador ajuda 

no controle. Ressaltou que a Comissão de Fiscalização tem trabalhado para pressionar os concessionários para oferecimen
to de vantagens para os caminhoneiros como estacionamento com serviços.

Quanto ao pedágio eletrônico o Secretário informou que a Secretaria de Transportes exigiu a interoperabilidade dos 
pedágios das concessionárias. Mas que as máquinas foram adquiridas de acordo com as exigências impostas pelo Poder 
Concedente. Ele contou todo o procedimento para se chegar aos critérios que embasaram as exigências feitas às conces
sionárias, bem como demonstrou a necessidade e as vantagens de um sistema único. Sistema esse de ponta e que poderá 
ser adotado no Brasilinteiro e também pelo MERCOSUL:

Esclareceu que hoje há 4 concessionárias com o sistema em implantação. E que nas 3 grandes a operação assistida 
começará em 19 de julho. Ressaltou que o DER e o DERSA utilizarão o mesmo sistema. - '

Questionado sobre um centro de operações para o pedágio eletrônico, o Secretário esclareceu que as concessionárias 
estão constituindo uma central geral. A licitação para implantação do centro está sendo fiscalizada pela Secretaria. 
Ressaltou que, de qualquer modo, a Secretaria terá acesso e controle dos sistemas eletrônicos.



Esclareceu, ainda, que a central única propicia economia de escala e facilita a fiscalização pelo poder concedente.
Indagado se o pedágio bidirecional melhora a arrecadação e reduz fuga, o Secretário respondeu que apenas ajuda na 

questão de fuga de pedágio.
Esclareceu, ainda, o pedágio sempre foi unidirecional porque a cobrança era manual, e que portanto era mais barato 

cobrar em único sentido. Com a cobrança eletrônica, fica mais barato: '
Com relação a atrasos no início das obras, ressaltou que ocorreram por culpa do governo. No caso da Bandeirantes, 

por exemplo, houve demora no decreto de utilidade pública, mas que isso não atrapalhará a entrega.
Ressaltou, ademais, que os atrasos que são de responsabilidade do Poder Concedente não ensejam penalidade para a 

concessionária, mas são computados a título de equilíbrio-económico financeiro.
Afirmou, ainda, que os atrasos estão sendo recuperados e que hoje o atraso médio é inferior a 3 meses de investimen

to e a recuperação está acelerada de modo que ao final do ano não se hajam atrasos significativos.
Explicou que as multas são aplicadas não somente no caso de atrasos de obras por culpa da concessionária, mas, tam

bém, em virtude de falha na operação.
Duarte Nogueira, ainda, indagou sobre as mudanças ocorridas nos novos editais e se o governo tomou medidas para 

evitar atrasos no cronograma de obras.
Questionado por Claury Alves sobre ações intentadas contra a concessão, o Secretário informou que existem 6 ações, 

sendo que existe acórdão favorável proferido em Ação Popular.
O deputado solicitou cópia do Acórdão exarado na Ação Popular anteriormente referida pelo Secretário e dos demais 

processos.
O deputado indagou sobre as providências que a Secretaria vem tomando para acompanhamento e fiscalização das 

concessões.
O Secretário falou do projeto de lei para a criação da Agência, esclarecendo que quando for aprovada pela Assembléia, 

a entidade ganhará autonomia financeira sobretudo, o que facilitará a operacionalização dos trabálhos de fiscalização, hoje 
realizado pela Comissão de Concessões.

Indagado sobre a receita acessória, o Secretário explicou a origem do atual percentual de 25% sobre tal receita que 
pertence ao Poder Concedente.

Perguntado sobre eventual aumento do percentual dessa receita nos nove primeiros contratos, o Secretário informou 
que irão negociar a introdução de cláusula nesse sentido.

Informou ainda que todas as demais receitas que não o pedágio são acessórias e que estão ligadas a atividades cuja 
execução deve ter autorização do Poder Concedente. Ex: acesso a postos de gasolina, propaganda, aluguel da faixa de 
dominio (fibra ótica).

Indagado pelo Presidente da CPI, o Secretário informou que o DER era obrigado a ceder a área de domínio, à título pre
cário, para algumas atividades, e que, portanto, existem "coisas enterradas lá" e que não são cobradas, ainda. De qualquer 
modo a Secretaria irá examinar caso a caso quanto a cobrança pela utilização da faixa de domínio, devendo-se levar em 
conta o interesse público, e nesse sentido poderá até ser gratuito.

Quanto aos contratos da Barramar, o Secretário disse que o Poder Concedente não permitiu a exigência de exclusivi
dade. Esclareceu que licitação para esse tipo de atividade geraria monopólio, fato que não atenderia o interesse público.

Perguntado se o aumento das receitas acessórias reflete na tarifa de pedágio, respondeu que tais receitas representam 
apenas 0,5% da receita de pedágio.

Questionado sobre o viaduto na Castelo Branco que está incompleto há 30 anos, informou que essa é uma obrigação 
que será executada mais para frente. Mas acha que deve ser renegociado com a Concessionária, fazendo-se a devida com
pensação.

O deputado José de Rezende indagou sobre a concomitância da conclusão das obras a cargo da concessionária 
Ecovias e das obras a cargo do Estado na Anchieta/lmigrantes. O depoente afirmou que existem esforços nesse sentido.

Concordou o depoente que as obras, que agora estão a'cargo do Poder Concedente, são de suma importância para a 
fluidez do tráfego na baixada, sobre tudo depois da duplicação da Imigrantes. Reforçou que há preocupação de preparar a 
baixada para receber o fluxo de tráfego que certamente aumentará com a duplicação referida.

Sobre atrasos na execução de obras pela ECOVIAS, o Secretário informou que a concessionária demorou para obter a 
licença ambiental para a instalação do canteiro de obras (cerca de um ano).

Acerca da alteração havida do primeiro para o segundo edital quanto ao prazo para a execução das obras, o Secretário 
esclareceu que ocorreu após inúmeras reuniões com técnicos e empreiteiras.

Esclareceu, ainda, que por ser área de reserva ambiental, de geologia dificultosa, é impossível garantir a execução de 
obras no local, como as que se pretende sejam feitas, por prazo máximo de 3 anos. Por essa razão ninguém se interessou 
pelo primeiro edital. •

Ressaltou que, além do aumento de prazo de execução e da redução de obras a serem realizadas, o Poder Concedente 
adicionou incentivos para que a concessionária realize as obras o mais rapidamente possível.'

O deputado José de Rezende afirmou que os contratos prevêem solicitação das concessionárias para que o Estado 
faça obras. Indagou sobre a possibilidade contrária. O depoente não soube responder e agradeceu observação que ele 
ainda não tinha notado. Sobre o Rodqanel, o depoente respondeu ao deputado José de Rezende que o segundo trecho 
será o da zona Sul, passando pela continuação da Avenida do Estado no ABC.

O Deputado Zico Prado indagou sobre â Resolução 8 que prevê reqüência 5.8 ghz para os “TAGs" (no sentido do 
modelo europeu) e versão 6.0 (versão americana). Prosseguiu indagando o motivo da utilização de um modelo que não é 
utilizado internacionalmente.

O Secretário rèspondeu que não aplica mais tal resolução em virtude dos defeitos apontadbs pelo Deputado.
Esclareceu, ainda que houve atraso na implementação do pedágio eletrônico exatamente por causa dos estudos para 

implementação dos TAGs, com tecnologia mais recente e que possibilitasse a interoperatividade. Isto porque os técnicos 
encareceram que era a oportunidade ideal para implantar um sistema uniforme, tendo em vista a experiência negativa dos 
EUA e do próprio Rio de Janeiro.

Desse modo, explicou o Secretário que a imposição da interoperabilidade criou certo pomplicador perante as conces
sionárias que já estavam, cada uma por si, buscando soluções para implantação do pedágio eletrônico nos sistemas rodo
viários que lhes foram concedidos.

Disse, ainda, que depois de muita discussão chegou-se a conclusão de que as 9 concessionárias fariam uma licitação para 
compra do equipamento, obedecendo aos padrões técnicos impostos pelo Poder Concedente, que fiscalizaria o certame.

O modelo adotado é o padrão norueguês que deverá ser adotado na Europa.
O Deputado José Zico Prado questionou sobre o pagamento pelo custo de viagens ao exterior para a análise de mode

los estrangeiros de "TAG".
O Secretário esclareceu que foi o DER.
O deputado Zarattini indagou sobre a existência de caminhos sem pedágio entre Alphaville e Osasco após a implanta

ção dos pedágios as marginais na rodovia Castello Branco. A resposta foi afirmativa, ela própria Castello Branco.
O Deputado Roberto Morais aproveitou o ensejo para criticar a implantação do Pedágio em Monte Alto.
O Deputado Carlos Zarattini indagou sobre o PED (Programa Estadual de Desestatização) impor a necessidade de pré

via análise econômica por empresa especializada e este procedimento não ter sido feito. O Depoente afirmou que já havia 
passado o momento oportuno e que não conhece tal regra.

Zarattini indagou sobre os atrasos em obras e se isso não geraria desequilíbrio econômico financeiro em favor das 
empresas. O depoente afirmou que não, já que a Comissão de Fiscalização e controle faz novas exigências e aplica multas.

Questionado sobre a tarifa de pedágio, o Secretário esclareceu que sua base é Km e que era a vigente antes da conces
são. Somente o sistema Anchieta/lmigrantes é que possuía valor inferior.

Zarattini indagou sobre a possibilidade de redução da tarifa, através de adiamento de obras, aumento de prazo contra
tual, etc. O Secretário ponderou que conceitualmente é possível, mas que de qualquer modo implicaria em alteração con- ■ 
tratual e necessidade de readequação do contrato para restabelecer o equilíbrio econômico financeiro.

O deputado Beraldo fez elogios ao programa de concessão, afirmando estar satisfeito com os esclarecimentos presta
dos na CPI, está convencido da tarifa, de que não houve conluio, e quanto a Barramar também. Considerou que as dúvidas 
iniciais foram esclarecidas e que para ele falta muito pouco para dar atestado de qualidade total pelo modelo adotado.

O Presidente Geraldo Vinholi perguntou o que poderia ser feito para que a não haja o reajuste tarifário em I 2 de Julho.
O Secretário respondeu que a vedação ao reajuste seria quebra do contrato, que não é recomendável, e que não seria feito.
Para solucionar tentar solucionar tal problema o Secretário propôs a realização de um estudo técnico conjunto, com a 

colaboração da Escola Politécnica, do IPT e da Faculdade de Economia e Administração para colocar a questão da tarifa, 
considerando todos as alternativas conceitualmente possíveis para ver o impacto que tem na tarifa.

6. RELATO DOS FATOS APURADOS
Neste capítulo, o presente Relatório reproduz a essência dos relatos feitos pelos quatro Relatores, os nobres 

Deputados Claury Alves da Silva, José de Rezende, José Zico Prado e Roberto Morais.
Foi procedida uma compilação do conteúdo dos quatro relatórios, visando resumir os principais fatos apurados e 

resultados obtidos, com vistas à definição de tendências e conclusões que representem o pensamento da Comissão 
Parlamentar de Inquérito.

Os relatos foram agrupados de acordo com os principais objetivos da CPI dos pedágios, anteriormente citados.

6.1. Avaliação da modelagem e dos critérios utilizados na criação do Programa 
Estadual de Concessões Rodoviárias

Como este assunto se refere ao Programa como um todo, que foi analisado por cada um dos quatro relatores - e não a 
questões específicas inerentes às concessionárias analisadas por cada um deles, objeto dos capítulos 6.2 e 6.3 a seguir -, 
este relator fez uma leitura comparada dos quatro documentos. O que se apresenta a seguir são as teses preponderantes 
observadas nessa leitura comparada, com as quais este relator concorda.

Mesmo assim, em consideração aos trabalhos individuais desenvolvidos pelos relatores, alguns trechos específicos 
daqueles relatórios aparecem transcritos a seguir.

6.1.1.0  Modelo de Concessão Onerosa
Sabe-se que o volume de investimentos em obras, em realização pelas concessionárias, é de uma magnitude que seria 

muito onerosa ao orçamento do Estado. Sabe-se, também, que a divisão das estradas em lotes proporcionou a multiplica
ção dos participantes, dando oportunidade de participação a grupos privados de comprovada capacidade financeira, geran
do para o Estado de São Paulo uma capacidade exponencial de obtenção de recursos e alocação dos mesmos na infra- 
estrutura rodoviária, fundamental para o desenvolvimento do Estado.

O Governo de São Paulo poderia ter escolhido, dentre os modelos previstos na legislação federal aplicável às conces
sões, entre dois tipos de política tarifária:

• Menor tarifa para o usuário, que foi o modelo escolhido pelo Governo Federal na privatização de suas estradâs, como 
a Rodovia Presidente Dutra.

• Tarifa pré-fixada pelo Governo, visando o maior benefício para a Administração Pública, através do modelo de con
cessão onerosa.

O modelo de menor tarifa para o usuário usualmente, tal qual adotado no Brasil, difere do modelo de concessão one
rosa porque, nele, as concessionárias, normalmente:

■ não estão obrigadas a investir na ampliação das rodovias concedidas;
• não estão obrigadas a promover a duplicação das rodovias concedidas;
• não efetuam nenhum pagamento ao Estado a título de ônus pela transferência de um bem público para uma empresa 

privada.
Em suma, no modelo de menor tarifa para o usuário, beneficiam-se os usuários do sistema através do pagamento de 

tarifas menores, muito embora os benefícios que lhes são propiciados pela implantação de melhorias nas rodovias sejam 
também menores.

No modelo de concessão onerosa, além das obrigações inerentes à exploração e operação da rodovia, também cons
tantes do modelo de menor tarifa, a concessionária são imputadas obrigações relacionadas a:

• realização de investimentos'de ampliação, de modernização e de conservação especial do sistema rodoviário, e,
• realização de pagamento ao Governo do Estado pelo direito de exploração do sistema rodoviário, através de ômus 

fixo, variável, contratos sub-rogados e indenizações.
Há vantagens e desvantagens em um e outro modelo, sendo ambos respaldados por previsão na legislação fedeeral 

aplicável às concessões. Muitos são os aspectos a analisar antes de decidir-se pela implantação de um ou outro. >. O 
Governo do Estado decidiu-se pelo modelo de concessão onerosa, e a partir dele estruturou seu Programa de Concessõões 
de Rodovias.

A filosofia do modelo objetiva a viabilização das regiões no entorno dos eixos de influência das rodovias concedidias, 
ou mesmo de regiões menos favorecidas, alimentadas por rodovias de menor tráfego e, portanto, de menor atratividadie à 
exploração privada. Os recursos obtidos a partir dos pagamentos do ônus, em torno de 2,7 bilhões de reais, a preços de 
julho de 1997 - representando 9,5% do valor presente total das receitas estimadas para todo o período da concessão -, efe
tuados pelas concessionárias na exploração de uma malha de cerca de 3.500 km seria revertida para a realização de investi
mentos, manutenção e conservação no restante de uma malha viária de 20.000 km, operada pelo governo.

Essa também foi a maneira que o Governo fez para viabilizar recursos para investimentos da ordem de 5,7 bilhões de 
reais, que é o montante a ser investido pelas concessionárias ao longo dê 20 anos. Isso representa 31% do valor presente 
total das receitas estimadas para todo o período da concessão.

Não cabe à CPI escolher este ou aquele modelo, pois isto é atribuição exclusiva do Executivo, do Governo do Estado. O 
que é evidente é que, em seu modelo, o Governo incluiu, além da manutenção e da operação das estradas concessionadas, 
para modernização de sua malha rodoviária, um amplo programa de obras. Além disso, está fazendo, através das conces
sões, um caixa que, se bem aplicado, servirá para recuperar boa parte da malha rodoviária que permaneceu sob responsa
bilidade direta do Governo do Estado.

Ao definir-se por esse modelo, o Governo escolheu um caminho que onera os usuários através de tarifas mais eleva
das, dando em contrapartida maiores investimentos. Mas não se pode afirmar que o modelo seja ilegal. Trata-se de mera 
opção de Governo adotar uma ou outra modelagem.

Fica patente, entretanto, que o Governo não avaliou claramente, na fase de criação do Programa, os impactos sobre a 
população e sobre as mercadorias transportadas e nem tampouco consultou a população, na ocasião detriação deste pro
grama. Hoje se tem conhecimento de estudos que demonstram uma adequada relação custo x beneficio do Programa, mas 
não se tem noticia de estudo desse tipo realizado antes da criação do Programa. Nesse sentido, vide recomendação especí
fica da CPI, no final deste relatório.

6.1.2. Editais de Licitação e Procedimentos Licitatórios
As concessões rodoviárias paulistas foram precedidas de procedimentos licitatórios, em atendimento à Legislação 

Federal (Leis Federais n.2 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, Lei Federal n.2 9074, de 7 de julho de 1995, da Lei Federal n.2 
8.666, de 21 de junho de 1993, com a redação dada pela Lei Federal n.2 8.883, de 8 de junho de 1994 e de n.!  6.404, de 15 de 
dezembro de 1976) e à Legislação Estadual (Leis Estaduais n.2 7.835, de 8 de maio de 1992, n.2 6.544, de 22 de novembro de 
1989, n.2 9.361 de 5 de julho de 1.996). ■

As licitações foram precedidas dos decretos e regulamentações específicos necessários por força de exigência legal.
Os aspectos legais, procedimentais e regimentais utilizados nas licitações e contratações relativas aos doze lotes já 

concedidos foram investigados por esta Comissão e pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, não tendo sido com
provadas irregularidades na formalização dos Contratos de Concessão.

A estrutura das licitações seguiu os seguintes requisitos: exame da viabilidade da concessão; promoção de Audiências 
Públicas junto às comunidades interessadas; estudos de viabilidade técnica e econômica; montagem do Edital de Licitação; 
montagem do Edital de Pré-qualificação; montagem da Minuta do Contrato; projetos básicos.

Em relação à questão legal, o relatório do Deputado José Zico Prado trouxe citação específica em relação a tema espe
cifico, envolvendo a concessionária AUTOVIAS:

"Através do Decreto 40.000 de 16/03/95, que Instituiu o Programa Estadual de Participação da Iniciativa Privada na 
Prestação de Serviços Públicos e na Execução de Obras de Infra-estrutura, o governo do Estado iniciou o programa de par
ceria com a iniciativa privada através da concessão onerosa de 5000 km de estradas pavimentadas.

. Sabe-se que as concessões de serviços públicos se regem fundamentalmente pelas Leis n2 8987 de 13/02/95 e 9074 de 
07/07/95. Porém, subsidiariamente, aplicam-se as normas da Lei n2 8666 de 21/06/93, que regulamenta o artigo 37, inciso 
XXI, da Constituição Federal e disciplina as licitações e os contratos na Administração Pública, já que nos termos de seu 
artigo 124, "aplicam-se às licitações e aos contratos para permissão ou concessão de serviços públicos os dispositivos 
desta Lei que não conflitem-se com a legislação específica sobre o assunto".

Em matéria de licitação, a lei de concessões, contém apenas algumas disposições nos artigos 14 a 22, o que significa 
que se aplica a própria Lei 8666 em tudo que não conflitar com esses dispositivos da Lei 8987.

Aplicam-se, também, as Leis.7835 de 08/05/92 - que disciplina as concessões e permissões no Estado de São Paulo - 
6544 de 22/11/89 que disciplina as licitações e contratos da Administração Pública Estadual e a 9.365 de 05/07/96 que cria o 
Programa Estadual de Desestatização. .

Regulamentação
A Lei Federal 9.074 de 07 de julho de 1995, estabelece em seu artigo 22 que: "é vedado à União, aos Estados, ao Distrito 

Federal e aos Municípios executarem obras e serviços públicos, sem lei que lhes autorize e fixe os termos, dispensada a lei 
autorizativa nos casos de saneamento básico e limpeza urbana e nos já referidos na Constituição Federal, nas Constituições 
Estaduais e nas Leis Orgânicas dos Municípios, observados, em qualquer caso, os termos da Lei 8.987 de 13.02.95".

É importante ressaltar que no texto da Lei supracitada, fica evidente a obrigatoriedade de existência de lei que autorize 
e fixe os termos da concessão dos serviços públicos de exploração da malha rodoviária.

Entretanto, as concessões dos serviços públicos de exploração da malha rodoviária paulista, foram regulamentadas 
pelos diversos decretos editados pelo Excelentíssimo Senhor Governador do Estado, sendo que, para cada lote de conces
são, houve um decreto específico e não uma lei.

Ora, entre o decreto e a lei, há hierarquia, pois, o decreto é uma espécie de ato administrativo normativo e não pode 
contrariar a Lei, sob pena de inconstitucionalidade.

A nosso ver, portanto, os decretos utilizados para a regulamentação da concessão desrespeitam o ordenamento jurídi
co, com a violação do princípio da legalidade.

Ao analisar o parecer da Assessoria Jurídica do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que considerou atendidos os 
preceitos legais pertinentes às concessões, ficou entendido que a autorização legislativa, mencionada no artigo 22 da Lei 
Federal 9.074/95, já se encontrava regulamentada pelo parágrafo único do artigo 3® da Lei Estadual n97.835/92, razão pela qual 
não se impôs a edição da Lei especifica para regulamentar cada concessão (fls. 879/883 Processo TC 016087/026/98 Lote 12).

Entretanto, vale ressaltar que as leis federais estabelecem diretrizes e normas gerais a serem- observadas na regula
mentação das concessões. A lei federal é genérica, a 1ei estadual é específica, ou seja, ela pode detalhar a lei federal desde 
que não a contrarie.

Helly Lopes Meirelles, em sua obra de Direito Administrativo Brasileiro - 24s Edição pags. 343/344 diz: "Pela Constituiçião 
de 1988 cabe à entidade concedente editar lei regulamentar de suas concessões, o que não impede sobrevenha norma fedie- 
ral-nacional com preceitos gerais para todas as concessões (CF artigo 22, XXVII), o que ocorreu com a Lei 8.987, (de 
13.02.1995, que estabeleceu as normas gerais sobre o regime de concessão e permissão de serviços públicos" (g.n.)

"A concessão de serviço público èstá prevista na Constituição Federal (artigo 175), tendo a União editado a Lei 8.987, 
de 13.02.1995, dispondo sobre a matéria, com base no artigo 22, XXVII, do texto constitucional. Apesar de suas falhas e 
omissões, essa lei veio preencher uma lacuna em nosso sistema jurídico, visto que o instituto das concessões se ressentia 
da sistematização da matéria, apoiando-se quase que inteiramente nos ensinamentos doutrinários e jurisprudenciais exis
tentes. Posteriormente, nova lei federal foi promulgada, modificando alguns aspectos da norma anterior e regulando as 
concessões e permissões dos serviços de energia elétrica, de competência Federal (Lei 9.074 de 07.07.95). (Idem pag. 240)

"A  Lei 8.987/95, é uma lei federal que diz respeito às normas gerais, que se aplicam indistintamente a todos os entes 
federados: Estados, Distrito Federal e Municípios. Tal circunstância não os exime de aprovar sua própria lei, como dispõe o 
citado artigo 175 da CF", (idem pag. 240)

"Os Estados e Municípios devem aprovar suas próprias leis sobre concessões e permissões para atender ao disposto 
no artigo 175 da CF, respeitando os preceitos que constituem normas gerais contidas na Lei 8.987/95. Se preferirem, podem 
adotar a lei federal em todos os seus termos, hão de fazê-lo mediante lei. Caso contrário, haverá necessidade de uma lei 
específica para cada concessão, estabelecendo as suas diretrizes, como sempre se entendeu anteriormente." (Helly Lopes 
Meirelles, ibidem).

Também o Ministério Público do Estado de São Paulo, manifestou-se sobre o assunto através da Promotoria de Justiça 
de São Simão, SP, pelo Sr. Promotor Dr. Sebastião Sérgio da Silveira, ingressando com Ação Civil Pública em face da Fazenda 
Pública do Estado de São Paulo, do DER - Departamento de Estradas de Rodagem, e da Concessionária Autovias S/A, arguin
do o; que vai transcrito "ipsis litteris", dada a importância de sua fundamentação e de seu enfoque: trechos da peça inicial

"Através do Decreto n2 42.646 de 18 de dezembro de 1997, o Excelentíssimo Senhor Governador do Estado de São 
Paulo aprovou o "Regulamento do Estado de São Paulo de Exploração da malha rodoviária correspondente ao lote 10 do 
Programa de Desestatização e Parceria com a Iniciativa Privada", como se estivesse regulamentando uma lei, que, em rea
lidade, não foi editada, já que a Lei 9.361/96, como já se disse e adiante novamente se verá, criou apenas genericamente o 
programa, que não prescindia de outras leis estaduais posteriores, que autorizassem a entrega da exploração de determi
nados serviços à 'iniciativa privada' e, muito menos, mediante a cobrança de 'pedágios'.

"... O artigo 22 da Lei 9.074, de 07 de julho de 1995, que estabelece as normas'para outorga e prorrogações das conces
sões e permissões de serviços públicos, expressamente prevê que 'É vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e 
aos Municípios executarem obras e serviços por meio de concessão e permissão de serviço público, sem lei que lhes auto
rize e fixe os termos ..."

"É inerente a todo e qualquer Estado de Direito ó princípio da legalidade, pelo qual, nos termos do artigo 52, inciso II da 
Constituição da República, 'ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei'. Como 
igualmente se sabe, a Administração se subordina a este mesmo princípio, mas com um diferente significado, já que o 
administrador está sujeito aos mandamentos da Lei e as exigências do bem comum, deles não. podendo se afastar sob 
pena de praticar ato inválido."

"Destarte, enquanto para o particular é lícito fazer tudo o que a lei não proíbe, à administração pública só é permitido 
fazer o que a ,lei expressamente autoriza. Nem mesmo pela vontade conjunta do administrador e do administrado, os pre
ceitos legais podem ser cumpridos".

"O dispositivo legal nada mais fez que consagrar o princípio da legalidade, o qual foi flagrantemente violado na con
cessão sub examinen, haja vista a completa ausência de lei autorizativa de qualquer de seus termos, que foram todos insti
tuídos pelo Decreto 42.646, de 18 de dezembro de 1997." ■

"Poder-se-ia dizer que as concessões foram autorizadas pelo artigo 32 inc. VII da Lei 9.361/96, que criou o 'Programa 
Estadual de Desestatização', entretanto, vejamos como ele dispõe: 'O PED será implementado mediante projetos de deses
tatização, que poderão compreender as seguintes modalidades: VII - concessão, permissão ou autorização, bem como ces
são, licença ou conferência de direitos dela derivados, nos termos da legislação de regência'.

Veja, todavia, que o referido dispositivo em.nenhum momento fixou os termos de qualquer concessão, o que, aliás, s:ó 
poderia ser feito por lei específica. Ora, se não houve a fixação legahdos termos da concessão de exploração da SP-330, e 
muito menos que autorizasse a cobrança de pedágios ou mesmo que autorizasse a transferência de sua exploração ao par
ticular, tudo o que foi natocante à concessão transgride a LEI e não pode ser aceito."

Observa-se que o Ministério' Público tem como atribuição constitucional a defesa dos princípios da administração 
pública. E, conforme define o Procurador de Justiça do Estado de São Paulo, Mariano Pazzagliani Filho, em seu livro 
Princípios Constitucionais Reguladores da Administração Pública, "o princípio da legalidade é a pedra de toque do Estado 

. de Direito e pode ser traduzido na máxima: administração pública só pode atuar conforme a lei".
Assim, entende-se que a atuação do Ministério Público, através da propositura, não só da supracitada Ação Civil, mas 

de outras mais, foi no sentido de contestação da legalidade dos atos da administração pública para execução do Programa 
de Concessão das Rodovias Paulistas.



Desta forma, cumpre à Comissão Parlamentar de Inquérito reconhecer a atuação do Ministério Público no exercício de 
sua função fiscalizadora dos atos da administração."

Ésta citação, apesar de relevante, cita que o procedimento do Governo do Estado obteve aprovação por parte do 
Tribunal de Contas do Estado. Além disso, é sabido que a Ação Civil movida pelo Ministério Público, também citada pelo 
relator, não teve deferido o pedido de liminar, aguardando-se no momento o julgamento do mérito na esfera judicial.

0  Sr. Celson Ferrari, diretor representante dos funcionários da DERSA, em seu depoimento de 26 de maio de 2000, 
apresentou as denúncias de irregularidades nos processos licitatórios dos lotes 1,5,11,12 e 22.

De acordo com as afirmações do depoente foram reconhecidas as firmas das declarações feitas antes de concluídos os 
processos licitatórios, sendo a primeira em 12/12/97, elaborada e assinada pelo mesmo e pelo Sr. Paulo Pereira Marques, 
na qual declarava os vencedores dos lotes 1,5,11 e 12 e posteriormente, uma segunda declaração, assinada apenas pelo 
Sr. Celson Ferrari, em 09/01/98, na qual declarava o vencedor do lote 22.

Continuando o seu depoimento, relatou que estas denúncias foram levadas em abril de 1998, após a homologação dos 
vencedores inicialmente ao conhecimento do Presidente da DERSA, Dr. Jamil Cury, sem que houvesse qualquer atitude 
para suspensão das licitações em andamento e as averiguações pertinentes. Como comprovação do denunciado, o 
depoente colocou o fato de não ter havido recursos no segundo edital..

Em um segundo momento as denúncias forma apresentadas ao Dr. Guimarães dos Santos da Promotoria da 
Cidadania, que imaginando a possibilidade de envolvimento do Sr. Governador no caso, encaminhou o processo para a 
Procuradoria Geral do Estado. Como não foi comprovado o envolvimento do Sr. Governador, o Procurador Geral devolveu 
o processo para a Promotoria da Cidadania, transformando-se no inquérito policial n2 034/98, posteriormente n2 101.469/68.

Outra denúncia levada ao conhecimento desta casa pelo depoente fo i quanto à perda de R$ 300 milhões, pelo Estado, 
com a homologação/adjudicação do lote 1 - Sistema Anhangüera-Bandeirantes ao Consórcio Jaraguá. A primeira concor
rência havia sido vencida com um ônus de R$ 1,851 bilhões, enquanto que o vencedor, no segundo processo, apresentou 
uma proposta de pagamento de R$ 1,551 bilhões.

Quanto à denúncia de perda imposta ao Estado pela redução do valor da parcela fixa do direito de concessão ofertado 
pelo consórcio vencedor da segunda licitação referente ao Lote 1 - posto que a primeira foi cancelada por orientação do 
Tribunal de Contas do Estado -, o Sr. Celson Ferrari, inclusive, impetrou Ação Popular, cuja documentação entregou à CPI. 
Durante o desenvolvimento das atividades da Comissão, ao longo do mês de maio, tal Ação Popular teve seu mérito julga
do improcedente pelo Tribunal de Justiça do Estado, já em segundo grau - o que fragiliza ainda mais a denúncia.

Em outra sessão da CPI, com a presença do Secretário Adjunto dos Transportes, Dr. Luiz Carlos Frayze David, as 
denúncias foram integralmente negadas e rebatidas.

Segundo o Sr. Secretário Adjunto, as denúncias do Sr. Celson Ferrari tinham como base informações exaustivas cons
tantes de documentos já tornados públicos, dentro da previsibilidade, e por isso consideradas inconsistentes. Mencionou 
que a primeira denúncia teve sua firma reconhecida após a abertura dos envelopes dos Planos de Negócio do Lotes. Além 
disso, alegou que na data da primeira denúncia, já era conhecido o vencedor do Lote 5. Portanto, a denúncia tratava como 
"futuro" um resultado que, na verdade, já era de conhecimento público.

Da mesma forma, o Sr. Secretario dos Transportes, Dr. Michael Paul Zeitlin, em seu depoimento no dia 24/05/00 a esta 
CPI, também rebateu as denúncias do Sr. Celson Ferrari. Ele confirmou que foi procurado pelo Dr. Jamil Cury em abril de 
1998, sendo comunicado das denúncias évisto os documentos enviados pelo Sr. Celson.

Ao examinar os documentos verificou que tratava-se apenas de declarações com firmas reconhecidas indicando os 
vencedores dos lotes 1,5,11,12 e 22. Fez duas ponderações ao Dr. Jamil, primeiro que quando há denúncia é obrigação do 
funcionário público comunicar aos seus superiores, o que não foi feito (As datas dos documentos eram 12/12/97 e 
09/01/981. A segunda é que ele achava aquilo muito pouco para anular a licitação e que poderia supor a existência de outras 
declarações com firma reconhecida.

Alertou ao Dr. Jamil que ás proposta técnicas iam para um cofre e que a partir daí os licitantes comentavam, entre si, 
os seus valores nelas contidos. Além do mais na data do reconhecimento das firmas, a proposta do lote 5 estava totalmen
te aberta e das demais, já tinham sido abertos os envelopes que continham os "Planos de Negócio,”  a partir dos quais 
qualquer pessoa com razoável conhecimento do assunto poderia acertar os vencedores.

Com relação ao inquérito policial, referido pelo Sr. Celson, o secretário informou que no seu relatório final o Delegado 
concluiu pela não existência de conluio, informou ainda que a Ação Popular, também movida pelo Sr. Celson, acabava de 
ser julgada em segunda instância pelo Tribunal de Justiça do Estado e õ resultado confirmou a sentença da primeira con
cluindo pela sua improcedência.

Quanto ao valor menor da oferta dada no segundo edital, informou o Sr. Secretário Adjunto que ocorreram modifica
ções de obrigações, de investimentos na segunda licitação, mas sobretudo, o responsável por este efeito seria o momento 
de crise do mercado financeiro em função da crise asiática, vivido à época da licitação, provocando uma cautela maior dos 
empresários, além de uma taxa de juros mais alta. -

Com relação a possíveis reuniões do Secretário dos Transportes com os licitantes pedindo que eles não entrassem na justi
ça com a divulgação dos resultados, afirmou desconhecer estas reuniões, e que na realidade houve várias audiências públicas 
destinadas à discussão de aspectos referentes ao Programa, das quais participaram representantes da sociedade em geral.

Também essa foi a tônica do depoimento do Sr. Secretário dos Transportes à CPI, ao falar a respeito destas acusações. 
Revelou o Secretário que, na realidade, o fato nasceu de entrevista feita em Águas da Prata ou Casa Branca, na qual falou 
sobre o processo do lote 22, quando realizou várias reuniões no Clube de Engenharia de Santos, para tratar do assunto 
publicamente.

O Sr. Secretário negou ainda ter feito reuniões com os licitantes solicitando-lhes que não entrassem na justiça a medi
da que os resultados fossem saindo. Disse que na realidade tal fato era fruto de uma reportagem de revista Isto E, que foi 
baseada em entrevista dada a uma repórter. O que o Secretário afirmou ter dito na entrevista foi que, como não houve lici
tantes para o primeiro edital do lote 22 quando do novo edital, era mais do que natural ouvir os licitantes e a sociedade. O 
que ficou constatado era que o prazo de 3 anos para a conclusão da pista descendente era muito curto.

Foram realizadas várias reuniões no Clube de Engenharia de Santos onde foi colocado o que a secretaria pretendia 
fazer, o assunto foi tratado publicamente. Cabe ressaltar que essa denúncia de solicitação do Secretário às licitantes foi 
negada por todos os depoentes, aos quais isso foi perguntado.

O Sr. Secretário afirmou, ainda, que tem o hábito de colocar na Internet os editais antes de publicar no diário oficial e 
avisar os pretendentes, solicitando a colaboração de todos. Afirmou não ter participado de nenhum conluio, tendo partici
pado, sim, de várias reuniões públicas.

O Lote 1 - Sistema Rodoviário Anhangüera-Bandeirantes foi licitado duas vezes, sendo primeiramente através do Edital 
n2 001/CIC/95, e em uma segunda concorrência, pelo Edital n2 007/CIC/97, de 08/03/97.

A primeira concorrência foi anulada em função de decisão do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, sob a alega
ção de que continha garantias contratuais excessivamente altas para serem cumpridas pelos concorrentes.

Na primeira licitação, a vencedora da licitação fo i a empresa Servix, com uma oferta de pagamento de R$ 
1.851.000.000,00 ao Estado pelo direito de concessão.

O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, analisou toda a licitação, no período de: 04/03/97 a 25/09/97, sendo publica
da em 25/09/97 a anulação oficial do edital. Esta anulação foi republicada em 01/10/97, devido a incorreções na sua redação.

A Comissão de Licitação recolocou o Lote 1 - Sistema Anhangüera-Bandeirantes em licitação, em 09/03/97, através do 
Edital n 2 007/CIC/97, que continha alterações, em relação ao primeiro Edital. Ao final do certame, concorrendo com seis 
grupos, sagrou-se vencedor o Consórcio Jaraguá, formado pelas empresas Consórcio Jaraguá: Andrade Gutierrez - 
Camargo Corrêa - CBPO - Serveng Civilsan, que ofertou um pagamento de R$ 1.551.000.000,00 ao Governo do Estado, 
durante os 20 anos da concessão.

Também o nobre Deputado José Rezende, em seu Relatório, descreve com grande detalhamento as duas licitações 
desenvolvidas para a concessão do Lote 22 - Sistema Anchieta - Imigrantes. Na primeira licitação, o certame ficou deserto, 
porque os potenciais interessados não compareceram à visita obrigatória prevista no Edital, que era condição indispensá
vel à participação no certame. Alegaram os interessados que as exigências do Edital, no tocante a investimentos, eram 
muito penalizadoras, o que tornava o empreendimento pouco atrativo.

Após audiências públicas envolvendo interessados e representantes da sociedade, citadas acima, o Governo do Estado 
relançou o Edital, definindo mudanças no Programa de Investimentos da Concessão.

Em seu depoimento à CPI, o Sr. Secretário de Transportes, Dr. Michael Paul Zeitlin, explicou que as duas principais 
diferenças do primeiro para o segundo edital do Lote 22 eram a ampliação do prazo de 3 para 5 anos da construção da 
pista descendente da Imigrantes e uma redução de R$139 milhões no volume de obras a serem executadas, obras essas 
que foram assumidas pelo Estado e que inclusive um trecho de duplicação da Padre Manoel da Nóbrega e o viaduto da 
Alemoa já haviam sido inaugurados pelo Governador. As demais obras serão executadas antes da conclusão da pista des
cendente.

As alterações introduzidas entre o primeiro e o segundo editais foram assim resumidas pelo Deputado José Rezende 
em seu Relatório:

EDITAL ANTIGO NOVO EDITAL
allmplantação da Pista Sul da Rodovia dos Imigrantes, 
SP-160 do km 41, entroncamento com a SP-41 ao km 70 
desta rodovia, junto à Avenida Manoel da Nóbrega em São 
Vicente.

allmplantação da Pista Sul da Rodovia dos Imigrantes, 
SP-160 do icm 41, entroncamento com a SP-041, 
ao km 059, incluindo a interseção com a SP-055 
(ramos 100 e 200) e o viaduto VD-12.

b) Equacionamento de interferências com os sistemas de 
infra-estrutura e de serviços e futuros, especialmehte os 
sistemas viários e o estabelecimento de acessos a 
sistemas de transporte em especial as interseções da Via 
Anchieta e Rodovia dos Imigrantes com o RODOANEL.

b) Equacionamento de interferências com os sistemas 
de infra-estrutura e de serviços públicos existentes e 
futuros, especialmente os sistemas viários e o 
estabelecimento de acessos a sistemas de transporte.

c) Implantação de marginais, de pistas reversíveis, de faixas 
adicionais e de faixas de aceleração e desaceleração, 
principalmente aquelas necessárias ao atendimento de 
aumento de demanda ou de necessidade de controle de 
tráfego, em especial as implantações da marginal sul da . 
SP-160, do km 29 ao km 32, marginal norte da SP-150 do 
km 18 ao km 29 e Viaduto junto

c) Implantação de marginais, de pistas reversíveis, de 
faixas adicionais e de faixas de aceleração e desaceleração, 
principalmente aquelas necessárias ao atendimento 
de aumento de demanda ou de necessidade de controle 
de tráfego, em especial as implantações da marginal sul da 
SP-160, do km 29 ao km 32, marginal norte da SP-150 
do km 18 ao km 29.

Além disso, o Novo Edital sofreu duas alterações adicionais, feitas através de uma Retificação e de uma Resolução da 
Secretaria dos Transportes:

• 10/10/97 - Retificação (D.O. de 08/10/971: Altera a Redação do Artigo 1a, Inciso III, Alínea "e" do Regulamento da 
Concessão do Lote 22. •

EDITAL ANTIGO NOVO EDITAL
a) Implantação de marginais, de pistas reversíveis, de 
faixas adicionais e de faixas de aceleração e desaceleração, 
principalmente aquelas necessárias ao atendimento de 
aumento de demanda ou de necessidade de controle 
de tráfego, em especial marginal norte da SP-150, 
do km 18 ao km 29.

• 11/10/97 - Resolução ST 27 - Alterâ a redação do Artigo I 2, § 1a, Inciso I e do Artigo 52, Inciso III da Resolução ST 02, de 
30.01.97, em face das alterações constantes do Decreto 42.321 de 07.10.97:

EDITAL ANTIGO NOVO EDITAL

a) As obras de execução da pista sul da Rodovia dos 
Imigrantes, SP-160 entre o km 41+000 e o km 65+600 deverão 
ser iniciadas no prazo máximo de 6 (seis) meses contados 
da data da transferência do controle do Sistema Rodoviário 
à Concessionária.

a) As obras de execução da pista sul da Rodovia dos 
Imigrantes, SP-160 entre o km 41 e o km 59, deverão ser 
iniciadas no prazo máximo de 6 (seis) meses contada a 
data da transferência do controle do Sistema Rodoviário à 
Concessionária, e concluídas até o 52 (Quinto) ano. Neste 
prazo também deverão estar concluídas as obras da 
interseção com a SP-055 ( Ramos 100 e 200) e do 
viaduto VD-12.

Ao final do processo licitatório, no qual apresentaram Propostas Financeiras quatro grupos interessados, sagrou-se 
vencedora a empresa Primav Construções Ltda.

Estes dois processos licitatórios foram os únicos a terem seus editais lançados mais de uma vez. Daí a razão de terem 
sido aqui transcritas parte das resenhas históricas pertinentes. Mas todas as doze licitações foram analisadas detidamente 

. nos meticulosos trabalhos elaborados pelos nobres Relatores, não tendo sido encontradas irregularidades - o que corrobo
ra a análise feita pelo Tribunal de Contas do Estado.

O relatório do Deputado José Zico Prado tece considerações a respeito da sistemática adotada pelo Governo do Estado 
na elaboração dos estudos de viabilidade, à época da criação do Programa, no tocante aos preços de obras, que julgamos 
oportuno reproduzir aqui.

"Mostrando que o modelo proposto da incorporar um pacote de obras em cada lote foi, assim como a fixação do valor 
da tarifa, desprovido dos estüdos mínimos necessários, o Sr. Sebastião Hermano Leite Cintra, Secretário Adjunto à época 
da elaboração do programa de concessões, declarou à CPI:

"Nos cálculos feitos pelo Governo, foram utilizados os valores históricos cobrados em contratos com a DERSA, seja de 
contratos com o DER, para estimar qual seria o custo que os concessionários colocariam nas suas previsões de engenharia 
financeira. Inclusive eu comentei que o Governador Covas brincou comigo, dizendo que não sabemos fazer contas. A pri
meira estimativa do ônus da concessão do Sistema Anhanguera - Bandeirantes foi de 800 milhões de reais, enquanto que a 
proposta do concessionário foi um bi e 800.

O preço que o concessionário propôs para as obras era, em grande parte, responsável pelo aumento do ônus da con
cessão, porque eram preços inferiores aos preços que o Governo costumava pagar.

Já, o então Secretário de Transportes, Plínio Assmann, disse sobre o assunto:

Pergunta: E a Comissão de Licitações da Secretaria dos Transportes é que fiscaliza o valor das obras?
Resposta: Não há fiscalização de valor de obra. Quem deve fazer a fiscalização, é uma fiscalização muito simples: tem 

que terminar a obra no dia tal, na época tal. Essa obra tem um projeto qúe o DER deu, portanto, tem que ser feito de acor
do com aquele projeto. Não pode fazer outra obra e o prazo não for cumprido, a gãrantia contratual pode ser executada.

E mais...

Pergunta: Mas na sua colocação não importa o que se pagar...
Resposta: Não, não, de qualquer maneira o DER exigiu de todos os licitantes que apresentassem os seus planos de tra

balho. Nesse plano de trabalho tem planilhas, o DER não para controlar o preço da obra porque não tem cabimento. O DER 
fez isso para analisar a proposta é executar se a proposta do licitante é exequível. Se o licitante não maquiou, não fez uma 
maquiagem na sua proposta e não colocou valores inexeqüíveis e se o forem, a Comissão de Licitação tem condições de 
desqualificar a proposta. Mas elas não o são para controle é no sistema de garantias contratuais que o concessionário tem 
que apresentar.

Ou seja, o governo se aventurou a privatizar receita sem saber quanto custariam as obras a serem executadas."
Também no que se refere aos dados utilizados pelo Governo na confecção dos editais, relativos aos volumes de tráfe

go que passam pelas rodovias paulistas, o deputado Zico Prado incluiu em seu relatório o seguinte trecho:
"Ao elaborar os editais de licitação o Governo do Estado não realizou nenhum levantamento pormenorizado do VDM 

das estradas licitadas. Essa tarefa coube a cada um dos concorrentes. Dessa forma, não pôde sequer o Governo do Estado 
conhecer o volume de recursos que poderiam ser recolhidos nos pedágios e estabelecer quais seriam os reais ganhos das 
concessionárias.

Em outro depoimento que demonstra total falta de conhecimento do que se concedeu o Sr. Sebastião Hermano Leite 
Cintra declarou à CPI:

"...Queriam que eu pedisse à Secretaria dos Transportes que fosse juntada aos estudos que são remetidos a V. Exas. a 
demanda prevista pelos concessionários. Infefízmente, o Governo não tem esses dados. Está em andamento na Secretaria 
de Transportes um estudo muito significativo. É a pesquisa origem/destino de todo o sistema

Mais à frente ao ser perguntado: " O Sr. Acredita que o governo tem controle do volume de veículos que passam pelas 
praças de pedágio?

Resposta: Acredito que sim. Eu estava comentando que a melhor previsão de demanda futura em transporte está nas 
propostas das concessionárias.

Como sabemos o ônus é ofertado considerando-se o volume de veículos pelo valor do pedágio. Como pode se conce
der se não é conhecida a rentabilidade do lote? Licita-se sem parâmetro de comparação?"

6.1.3. Contratos de Concessão
Os Contratos de Concessão foram firmados entre representantes das concessionárias e do DER - SP, que representa o 

Poder Concedente. O Termo de Concessão Rodoviária traz as definições do relacionamento entre as partes, definindo, 
entre outros itens:

• Valor de Contratação: Valor, em Reais, correspondente ao Valor Presente das Receitas projetadas para os 20 anos de 
concessão, a uma taxa de desconto de 14% ao ano.

• Valor dos Investimentos: valor, em Reais, dos investimentos a serem realizados pela concessionária ao longo do 
período de concessão.

• Pagamentos previstos para o Poder Concedente: ônus fixo (valor fixo ofertado na proposta vencedora da licitação), 
ônus variável (parcela correspondente a 3% da receita bruta total, excetuada a receita financeira), contratos Sub-rogados 
(verba a ser paga, em alguns contratos, caso a concessionária opte por não exercer a prerrogativa de subrogar-se dos direi
tos e obrigações de contratante, em relação a contratos pré-existentes no Lote, para realização de obras e prestação de ser
viços); verbas de indenizações para DERSA (nos casos de sistemas até então operados pela empresa, para composição de 
verbas rescisórias de funcionários que não seriam reaproveitados).

• Prazo da Concessão: as concessões têm prazos de 240 meses a contar da data de assinatura do contrato de concessão.
• Concessionária: é sempre uma Companhia de Propósito Específico, criada com o fim específico de gerir a concessão.
• Seguros:
A Concessionária deverá manter em vigor a(s) cobertura(s) de seguro(s), para garantir uma efetiva e compreensiva 

cobertura de riscos inerentes ao desenvolvimento das atividades abrangidas pela concessão.
Seguros do tipo "Todos os Riscos" para danos materiais cobrindo a perda, destruição ou dano em ou de todos os bens 

que integram a Concessão, devendo esse seguro cobrir aquilo que se inclui, normalmente, de acordo com padrões interna
cionais para empreendimentos desta natureza, nas seguintes modalidades:

- Todos os riscos de construção;
- Projetista;
- Maquinaria e equipamento de obra;
- Danos patrimoniais;
-Avaria de máquinas; e
- Perda de receitas
Seguro de responsabilidade civil, gerâl e de veículos, na base de ocorrência, cobrindo a Concessionária e o 

Contratante, bem como os seus administradores, empregados, funcionários, contratados, prepostos ou delegados, pelos 
montantes por que possam ser responsabilizados a título de danos, indenizações, custas processuais e quaisquer outros 
encargos relacionados com a morte ou lesão de pessoas ou com danos a bens, decorrentes das atividades abrangidas pela 
Concessão.

• Garantias:
A Concessionária tem a obrigação de manter vigente, durante todo o prazo da Concessão, garantias contratuais da 

seguinte natureza:
- Garantia de cumprimento das funções de ampliação e conservação especial, no montante correspondente a 10 % do 

valor do investimento, limitado a 10 % do valor da contratação;
Garantia de cumprimento das funções operacionais e de conservação ordinária e de pagamento do valor fixo, no mon

tante correspondente a. 10 % do valor da contratação, deduzido o valor da garantia de cumprimento das funções de amplia
ção, definidas acima.

• Desapropriações e Meio Ambiente:
É de responsabilidade da Concessionária a obtenção de todas as licenças e autorizações necessárias para o cumpri

mento de suas atividades, especialmente a que se refere à proteção do meio ambiente.
São de responsabilidade da Contratante as providências necessárias a declaração de utilidade pública, dos imóveis a 

serem desapropriados. É de responsabilidade da Concessionária a promoção das desapropriações e servidões administrati
vas, bem como pelas respectivas indenizações, na forma autorizada pelo Poder Público.

No caso da AutoBAn, o Sr. Secretário citou como exemplo de atraso, as obras do Prolongamento da Bandeirantes, por 
culpa do governo, devido a demora na publicação do decreto de utilidade pública da faixa de domínio, para efeito de desa
propriação

• Tarifas e Sistema de Pedagiamento:
Além das questões envolvendo Tarifas, Política Tarifária e Sistema de Pedagiamento - que serão citadas em item espe

cífico adiante -, os editais também prevêm que a Concessionária poderá propor o reposicionamento, a revisão de especifi
cação e o redimensionamento de praças de pedágio, submetendo à aprovação do Contratante, atendendo aos quesitos de 
cálculo de tarifas do Edital e sem prejuízo do nível de serviços oferecidos ao usuário.

• Receitas Acessórias
De acordo com o Contrato, a Concessionária pode ser remunerada, além da tarifa de pedágio, pelas seguintes fontes 

acessórias de receitas:
a) Rendimentos decorrentes de aplicações financeiras;
b) Cobrança de serviços aos usuários, não previstos no Regulamento da Concessão (art. 4 - inciso I - alínea e);
c) Cobrança por publicidade;
d) Indenizações e penalidades pecuniárias previstas nos contratos celebrados entre a Concessionária e terceiros;
e) Cobrança de implantação e manutenção de acessos;e,
f) Cobrança pelo uso da faixa de domínio público, inclusive por outras concessionárias públicas, permitida pela legisla

ção em vigor.
Ainda segundo o mesmo instrumento contratual, os valores das cobranças referentes aos serviços relacionados nos 

itens b), c) e d) acima, deverão ter. a aprovação do DER.
• Programa de Investimentos:
A Concessionária, por força do Contrato, deverá executar uma série extensa de investimentos, em várias áreas da con

cessão, de acordo com cronogramas fixados no Edital de Licitação e em sua proposta. Mantido o escopo previsto no Edital, 
os valores estimados para os investimentos constituem riscos exclusivos da concessionária, não podendo ser por ela utili
zadas eventuais variações nesses valores para solicitação de recomposição de equilíbrio contratual.

• Serviços a serem prestados aos usuários:
O Regulamento da Concessão, publicado através de Decreto dó Sr. Governador do Estado, estabeleceu as definições 

quanto aos serviços a serem prestados pela Concessionária:



"Dos Serviços Operacionais e Obras Previstos no Sistema Rodoviário
Artigo 32 - Os serviços e demais atividades operacionais a serem executados no Sistema Rodoviário são classificados em:
I - Delegados
II - Não delegados
III - Complementares
Artigo 42 - São serviços delegados, de competência específica da concessionária:
I - Serviços correspondentes a funções operacionais, compreendendo especialmente:
a. operação dos postos de pedágio, incluindo a arrecadação da tarifa, o controle do tráfego de veículos e o controle 

financeiro e contábil dos valores arrecadados;
b. operação dos postos fixos e móveis, de pesagem de veículos, incluindo a pesagem propriamente dita;
c. atividades suporte para a fiscalização de trânsito e autuação de infratores;
d. atendimento das recomendações de auditoria de segurança estabelecida pelo Poder Concedente;
e. prestação de apoio ab usuário, incluindo, entre outros, primeiros socorros e atendimento médico a vítimas de aci

dentes de trânsito, coríi eventual remoção a hospitais, atendimento mecânico a veículos avariados, guinchamento, desobs
trução de pista, operação de serviço de telefonia de emergência e orientação e informação aos usuários;

f. inspeção de pista e da faixa de domínio, sinalização comum e de emergência e apoio operacional aos demais serviços;
g. elaboração e implantação de esquemas operacionais extraordinários, incluindo operações especiais para atendi

mento de pico, desvios de tráfego para a execução de obras, operações especiais para o transporte de cargas excepcionais 
e esquemas especiais para eventos esportivos e outros, no Sistema Rodoviário;

h. elaboração e implantação de planos e esquemas operacionais para atendimento a situações de emergência, tais 
como, acidentes com produtos perigosos, desabamentos, inundações e outros que possam afetar diretamente a fluidez e a 
segurança do tráfego ou v ira  provocar conseqüências ambientais; '

i. apoio à prestação de serviço público, na pista ou na faixa de domínio;
j. monitoração das condições de tráfego na rodovia, e
k. coordenação operacional de eventos e atividades envolvendo outras entidades, tais como, polícia civil e militar, bombei

ros, órgãos do meio ambiente, órgãos federais, estaduais e municipais, no Sistema Rodoviário, sempre que a situação exigir.
II - Serviços correspondentes às funções de conservação, compreendendo especialmente:
a. conservação de rotina dos elementos que compõem o Sistema Rodoviário incluindo: pavimento, drenagem, túneis, 

obras de arte especiais, sinalização, dispositivos de segurança rodoviária, revestimento vegetal e demais elementos da 
faixa de domínio, sistemas de controle e automação, sistemas de telecomunicação, instalações prediais, pátios operacio
nais e de suporte, sistemas de eletrificação e sistemas de iluminação;

b. conservação especial de todos os elementos que compõem o Sistema Rodoviário, relacionados na alínea "a" deste 
item, visando a preservação do empreendimento original, incluindo serviços de recapeamento da pista, recuperação de 
obras de arte especiais, substituição de sinalização vertical e horizontal, substituição de equipamentos de controle, arreca
dação, comunicação e automação, reforma de instalações e outros similares, e

c. conservação de emergência, no menor prazo possível, visando repor, reconstruir ou restaurar às condições normais, 
trecho da rodovia que tenha sido obstruído, bem como, instalações e equipamentos e demais elementos da rodovia danifi
cados por qualquer causa.

III - Serviços correspondentes à função de ampliação, compreendendo especialmente:
a. implantação do prolongamento da Rodovia dos Bandeirantes, incluindo elaboração e obtenção de aprovação de

estudos de impacto ambiental exigidos pela legislação vigente, equacionamento de interferências com os sistemas de 
infra-estrutura e de serviços públicos existentes, especialmente os sistemas viários e o estabelecimento de acessos a siste
mas de transporte; .

b. implantação e readaptação de praças de pedágio e pesagem;
c. implantação de sistema de pedágio eletrônico, quando então deverá ser estabelecido um sistema de câmara dé 

compensação;
d. implantação de sistema de pesagem dinâmica para veículos de carga;
e. implantação de sistema de comunicação e de chamada para usuários;
f. implantação de faixas adicionais e de faixas de aceleração e desaceleração, principalmente aquelas necessárias ao 

atendimento de aumento de demanda ou de necessidade de controle de tráfego;
g. implantação de dispositivos de segurança; e
h. implantação de paisagismo.
Artigo 52 - São serviços não delegados, aqueles de competência exclusiva do Poder Público, não compreendidos no 

objeto de concessão, tais como:
I - Policiamento ostensivo de trânsito, preventivo e repressivo;
II - Fiscalização e autuação de infrações relativas a:
a . veículo
b. documentação
c. motorista
d. regras de circulação, estacionamento e parada, e
e . excesso de peso.
III - Emissão de outorgas, nos termos da lei, referentes a:
a. serviços de transporte coletivo de caráter rodoviário, internacional, interestadual e intermunicipal;
b. serviços de transporte coletivo de caráter urbano, intermunicipal, suburbano, metropolitano ou municipal;

c. serviços de transporte de trabalhador rural ou pessoas em veículo de carga;
realização de eventos na rodovia, e
d. serviços de transporte de cargas excepcionais e de cargas perigosas.
Parágrafo único - Dependerão de autorização doPoder Concedente, a pedido da Concessionária:
l .  acessos a estabelecimentos comerciais e outros;
2. ocupação da faixa de domínio;
3. publicidade em geral, permitida em lei, e
4. transporte de cargas excepcionais e de cargas perigosas.
Artigo 6S - São serviços complementares aqueles considerados como convenientes, mas não essenciais, para manter 

serviço adequado em todo o Sistema Rodoviário, a serem prestados por terceiros, que não a concessionária, com proposta 
desta aprovada pelo Poder Concedente, compreendendo, entre outros:

I - abastecimento e reparos de veículos;
II - alimentação e hospedagem para usuários; e
III - provisão de áreas de lazer e repouso para usuários.
Artigo 7S - Para execução dos serviços delegados, especialmente no que se refere à arrecadação e controle de pedágio, 

controle da pesagem de veículos e sistemas de comunicação, a concessionária deverá implantar sistemas tecnologicamen
te atualizados, que permitam ampla automatização das operações.

Parágrafo único - Os sistemas de controle e automação a que se refere este artigo deverão permitir ampla aplicação 
nos serviços não delegados, especialmente no que se refere à fiscalização de trânsito."

6.1.4. Definição dos Lotes
O Governo entendeu que deveriam ser concedidas exatamente aquelas rodovias que fossem viáveis, que davam lucro, 

que tinham volumes expressivos de tráfego. No modelo adotado foi deixado, para a exploração do DER, o osso em termos 
de rodovias no Estado. O Estado realizou isso sob a alegação que o valor recebido do ônus seria investido nas rodovias 
deficitárias, ou Seja, uma parcela da população que trafega pela principais rodovias do Estado arcaria com o ônus de gerar 
a infra-estrutura das regiões do Estado menos desenvolvidas.

Entende-se ser justificável o modelo, contanto que haja a efetiva destinação dos recursos auferidos, para a realização 
de investimentos na malha viária que atravessa as regiões menos favorecidas do Estado, cuja administração compete ao 
DER. Salienta-se que cabe ao governo apresentar à população contas da aplicação destes recursos, de forma transparente 
e com a participação dos membros desta casa.

Isso, porém, conforme ficou muito bem caracterizado ao longo da CPI, não tem ocorrido. Não há garantia de que os 
recursos estejam sendo investidos em melhorias na malha rodoviária do estado. Não há sequer a garantia de que esteja 
ocorrendo aplicação em investimentos. Parece estar havendo uma aplicação indevida dos recursos no custeio da máquina 
do estado, o que é inconcebível. Isso enseja uma recomendação específica da CPI a respeito.

6.1.5. Composição das Tarifas, Politica Tarifaria e Sistema de Pedagiamento
O Estado de São Paulo possui pedagiamento com vistas ao programa de conservação de rodovias, desde 1947.
O Governo, a partir dos editais das concessões criou diversas praças de pedágio, espalhadas pelas principais rodovias 

do Estado de São Paulo, sendo que de acordo com o apresentado em 27 de abril de 2000, no plenário da CPI, este número 
já chega a 71 praças de pedágio.

O Sr. Governador Mário Covas, numa atitude de total desrespeito a esta CPI e esta casa, autorizou e foram assinados 
mais 3 (três) lotes, mesmo com uma solicitação formal desta CPI para que não fossem autorizados esses lotes e nem tam
pouco fossem instaladas novas praças de pedágio no Estado antes da conclusão dos trabalhos em andamento. Este ato 
demonstra claramente o espírito impositivo que permeou a criação do Programa de Concessões de São Paulo, onde a 
força do Poder Executivo se faz sentir, passando por cima do Poder Legislativo e os anseios da população.

As tarifas do Estado de São Paulo são mais caras que as tarifas federais. Enquanto a base tarifária da Via Dutra, por 
exemplo, está em R$ 0,038 por km, a base tarifária no Estado de São Paulo está em R$ 0,048 por km. Esta diferença de 
valores deve-se basicamente, conforme explicado acima, ao modelo adotado em São Paulo - carregado de obrigações, de 
investimentos, de seguros e garantias, de pagamentos de ônus fixos e variáveis ao Estado, desenhados a partir de uma 
tarifa pré-estabelecida.

Em nenhum momento dos trabalhos foi apresentado o estudo base de composição das tarifas de pedágio do Estado 
de São Paulo (vide, nesse sentido, recomendação específica da CPI ao final deste Relatório). O que ficou demonstrado é 
que as tarifas tiveram como referência exatamente aquelas tarifas praticadas pela DERSA ao longo das rodovias que com
punham o Lote 1 - Sistema Anhangüera-Bandeirantes, que apresenta condições diferenciadas em relação às demais rodo
vias da malha estadual. Essas tarifas, por sua vez, tinham como base estudos realizados pela DERSA em 1971, relativos ao 
Sistema Anchieta-lmigrantes. Essa tarifa tinha, conforme explicou à CPI o Sr. Luiz Carlos Bergamasco, como contrapartida 
um determinado padrão de atendimento ao usuário e, portanto, um determinado nível de custo operacional. Considerando 
a margem de caixa decorrente da diferença entre receitas e despesas, o Governo chegou ao programa de investimentos 
viáveis dentro da concessão. Para rodovias diferentes, o Governo definiu tarifas quilométricas inferiores, definindo tam
bém padrões de serviço inferiores. ,

A planilha de formação da tarifa, assim, é o plano económico-financeiro da concessão, analisada sob a ótica da viabili
dade do empreendimento à exploração privada.

A estrutura tarifária é baseada em três premissas:
* Categoria da Rodovia em função do conforto, segurança e confiabilidade que ela oferece. A determinação da tarifa leva 

em conta o número de pistas e o maior custo de implantação das rodovias com mais de uma pista bem como o maior custo 
de implantação de pontes, dispositivos de retorno e dispositivos de acesso com passagem superior, conforme tabela a seguir:

Categoria da Rodovia Característica da maior parte da extensão 
da diretriz - Padrão Físico da Rodovia

Pista por sentido

R1 Pista dupla com canteiro central ou sistema rodoviário Mais de 2
R2 Pista dupla com canteiro central, barreira física ou visual Até 2
R3 Pista simples 1 ou mais

• Categoria do veículo em função do desgaste e do custo de implantação que sua passagem determina e ocupação lon
gitudinal da faixa de rolamento. A determinação da tarifa leva em conta principalmente a diferenciação entre veículos de 
passeio (leves) é veículos de carga (pesado), conforme tabela a seguir:

Categoria Tipo de Veículo Ns de Eixos Rodagem Multiplicador 
da Tarifa

1 Automóvel, caminhonete, furgão 2 Simples 1
2 Caminhão leve, Ônibus, Caminhão trator e furgão 2 Dupla ; 2
3 Caminhão Trator, Caminhão trator com semi-reboque e Ônibus 3 Dupla 3
4 Caminhão com reboque, caminhão trator com semi-reboque 4 Dupla 4
5 Caminhão com reboque, caminhão trator com semi-reboque 5 Dupla 5
6 Caminhão com reboque, caminhão trator com semi-reboque 6 Dupla 6
7 Automóvel ou caminhonete com semi-reboque 3 Dupla 1,5
8 Automóvel ou caminhonete com reboque 4 Simples 2
- Motocicleta, motoneta e bicicleta a motor (isento) 0 Simples 0

• Distância por quilômetro utilizado ou colocado a sua disposição, representado pelo chamado TCP (Trecho de 
Cobertura do Pedágio), definido nos editais, para cada uma das praças. Assim, o Programa de Concessões é formatado de 
modo que o pedágio seja cobrado proporcionalmente ao uso da rodovia, operacionalizando de forma que o usuário pague 
pelo quilômetro rodado, mantendo-se a diferenciação por veículo.

O deputado José Zico Prado, em seu Relatório, tece comentários acerca do processo de adoção do sistema de multipli
cadores de tarifas dos veículos comerciais, a seguir transcrita:

"Desenvolvida pelo DNER o conceito de tarifa básica de pedágio, é o aplicável a veículos de passeio, ficando os veícu
los comerciais - por exigirem custos de manutenção e operação maiores - submetidos às tabelas de multiplicadores.

Consultada pelo Governo do Estado de São Paulo, a FETCESP - Federação das Empresas de Transportes de Cargas do 
Estado de São Paulo manifestou sua concordância com a nova metodologia, utilizando-se seu presidente das seguintes palavras:

".. Pesa no convencimento...a garantia da participação e acompanhamento, de uma comissão técnica tendo represen
tantes de nosso setor, do processo de preparação desta e de outras licitações para a privatização de rodovias..."

"...também pesa o compromisso da instalação de pedágios eletrônicos, a ampliação de praças de pedágio com abertu
ra de áreas de estacionamento, a instalação de sistema de prevenção de roubos de veículos ... e ampliação do policiamento 
nas estradas como forma de combate ao roubo de cargas” .

No entanto, com a evolução da situação do setor e com a perspectiva de que, conjuntamente com o aumento do valor 
do pedágio por praça, viria também, o aumento do número de praças de pedágio, o Governo Covas, para fazer frente ao 
duplo aumento que impingiu aos veículos comerciais, o implantou de maneira paulatina entre Set/95 e Set/96."

Os nobres relatores analisaram, em seus Relatórios, a aplicação das tarifas básicas previstas nos editais aos Trechos 
de Cobertura de Pedágio. As tarifas praticadas foram demonstradas, à exceção das tarifas previstas para as vias marginais 
da Rodovia Castello Branco - que, segundo depoimento do Ex-secretário dos Transportes, Sr. Plínio Assmann, foram trata
das pelo Estado à parte, como uma obra específica, por se tratarem de um pedágio aplicado praticamente em área urbana, 
justificando a não aplicação da tarifa quilométrica.

O Deputado José Zico Prado, em seu relatório, desenvolveu esse tema conforme segue:
"Quando tratamos das vias marginais ou quartas faixas da Castelo Branco, a base quilométrica, também não conta. 

Quando perguntado sobre porque os valores da marginal era tão mais alto e o Sr. Plínio Assmann disse:
"...Bem, esse valor (base quilométrica) não tem a ver com o preço do pedágio de Alphaville e não tem a ver diretamen

te com a malha dos 5 mil quilômetros, e ela é estabelecida basicamente para o desenvolvimento econômico. Quer dizer, a 
tarifa quilométrica é uma tarifa de desenvolvimento econômico igual para todo o Estado. No caso da marginal é uma tarifa 
urbana, ou seja, aquilo é uma avenida, aquilo não é a malha dos 5 mil quilômetros que estamos falando. E por isso 
mesmo, quero dizer que já estive duas vezes em Alphaville , e não foi em Audiência Pública, porque geralmente o modelo 
era fazer uma Audiência Pública por lote. Então, fizemos em Sorocaba, que estivemos várias vezes e uma vez, foi chamada 
assim de Audiência Pública mas outras vezes foram reuniões que fizemos com o pessoal. Lembro-me que fiz duas em 
Alphaville, não eram propriamente Audiência Pública porque tinha que fazer ata na Audiência Pública , etc."

Essa citação leva a pensar se, caso as marginais da Rodovia Castello Branco tivessem sido objeto de uma concorrência 
específica, não se teria chegado a tarifas menores. Talvez essa sistemática tivesse resultado mais vantajosa para o Estado e 
para os usuários.

Um outro item da política tarifária é a forma de cobrança onde o valor poderá referir-se a viagem de ida e volta - tarifa 
bidirecional - no caso em que a cobrança é feita apenas em uma direção ou o valor poderá referir-se apenas a viagem de 
ida e volta - tarifa unidirecional - no caso em que a cobrança é feita em ambas as direções.

Ao estabelecer a cobrança somente em um sentido - o que ocorre na grande totalidade das praças de pedágio -, o 
modelo adotado pelo Estado demonstra penalizar principalmente os caminhões, pois parte do pressuposto que òs mesmos 
estão sempre indo e vindo em uma rota bem definida, passando pela mesma rodovia. Sabemos que na maioria das vezes 
parte-se de um ponto , percorre-se uma rodovia no trajeto de ida, mas a volta pode ser realizada por outras rodovias com 
pedágio ou sem pedágio em função do frete contratado para o retorno . Neste caso o pedágio de retorno já foi pré-pago. 
Não é possível entender o porquê do Governo não ter adotado e exigido a implantação de pedágios bidirecionias, princi
palmente para os caminhões e ônibus.

Além do mais, houve a elevação das tarifas dos veículos utilitários que ocorreu em 1995, majorando em 100% o custo 
do pedágio para esta classe de usuários. O Programa de Concessões Rodoviárias do Estado de São Paulo teve seus primei
ros contratos assinados em 1998, três anos após a implementação dessa alteração de estrutura tarifária por parte do 
Governo Estadual.

Em consequência das tarifas de pedágio, os caminhões fogem por estradas que não estão preparadas para o tráfego 
pesado, passam dentro de zonas urbanas e provocam o caos no tráfego das cidades. Provocam acidentes, com vítimas. 
Estas mortes tem que ser evitadas. Se as tarifas fossem mais baixas, os caminhoneiros voltariam para as estradas conces- 
sionadas, contribuindo para a receita das concessionárias, diminuindo o custo de manutenção dessas vias vicinais e urba
nas, melhorando a questão da segurança.

Nesse ponto, questiona-se a validade da não aplicação da tarifa de pedágio para os caminhões em função do número 
efetivo de eixos do caminhão, e não apenas dos eixos em contato com o solo. A tarifa deveria incidir também sobre aque
les eixos que não são detectados pelos instrumentos de pedagiamento, pois os caminhões passam pelas cabinas de pedá
gio com os eixos levantados. A Comissão de Concessões não está fiscalizando corretamente a arrecadação das tarifas de 
pedágio, pois está permitindo que veículos burlem a cobrança do pedágio. O Estado está abrindo mão de uma receita, pois 
as concessionárias tem de pagar ao DER os 3 % das receitas de pedágio e de outras receitas acessórias. Como não estão 
sendo cobrados os eixos levantados, a receita correspondente não está sendo paga ao Estado. Este é um privilégio para os 
caminhoneiros que não estão agindo corretamente, em prejuízo dos que utilizam as rodovias normalmente . O Estado vai 
ter que atuar, revogando a Resolução do Secretário dos Transportes que eximiu de pagamento do pedágio os eixos sus
pensos dos caminhões, e exigir, das concessionárias, a cobrança por estes eixos suspensos. Os caminhões precisam des
ses eixos para distribuir o peso de suas cargas no solo, logo têm que pagar por eles.

Dentro do exposto e de forma a evitar-se as fugas que tem ocorrido ao longo dos diversos lotes, as concessionárias 
deverão implantar as Cabines de'Bloqueio necessárias à reversão destas irregularidades. É grave a situação de rodovias 
vicinais que recebem as fugas do sistemas concedidos. A título de exemplo, podem ser citados os municípios que sofrem a 
influência do Sistema Anhangüera-Bandeirantes, principalmente nas regiões de Limeira, Cordeirópolis e Novas Odessa, 
onde esse problema se agrava pela passagem de veículos pesados dentro do perímetro urbano, como é o caso de Vinhedo.

Em seu Relatório, o Deputado Claury Alves da Silva reproduziu extensa resenha histórica da questão da política tarifá
ria das rodovias paulistas, que oportunamente será aqui reproduzida.

"Para que possamos analisar os critérios utilizados na criação do Programa de Concessões é preciso investigar o cum
primento das leis, decretos e resoluções que disciplinam a matéria e que foram utilizados na criação do Programa. Faz-se 
necessário conhecê-las, estudá-las e avaliar de que forma elas foram cumpridas pelo Poder Concedente e pelas 
Concessionárias.

O DER - Departamento de Estradas de Rodagem foi criado em 02 de julho 1.934, através do decreto ns 6.5291. É uma 
autarquia do Governo do Estado. O fato de ser uma autarquia é de extrema importância para os aspectos tributários dos 
contratos.

Já a DERSA - Desenvolvimento Rodoviário S/A. é uma sociedade anônima, uma empresa pública, criada pelo Decreto 
Lei n2 5, de 6 de março de 1.969. Dos artigos que constituem o citado Decreto Lei n2 5 ressaltamos os seguintes:

"DECRETO LEI N2 5, DE 6 DE MARÇO DE 1969
Dispõe que o Poder Executivo promoverá a constituição e organização de uma sociedade por ações sob a denomina

ção DERSA - Desenvolvimento Rodoviário S/A e dá outras providências.
GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO Paulo, no uso da atribuição que, por força do Ato Complementar n2 47, de 7 de 

fevereiro de 1969 lhe confere o § I 2 do artigo 22 do Ato Institucional n2 5, de 13 de dezembro de 1968,
Decreta:
Artigo 1J8 - O Poder Executivo promoverá a constituição e a organização de uma sociedade de capital autorizado com a par

ticipação do Departamento de Estradas de Rodagem (DER), sob a denominação DERSA - Desenvolvimento Rodoviário S/A” .

Artigo 4.2 - O capital autorizado da sociedade de qüe trata êste decreto lei será de NCr$ 5.000.000.000,00 (quinhentos 
milhões de cruzeiros novos), divididos em ações de valor nominal de NCr$ 1,00 (um cruzeiros nôvo) cada uma, que pode
rão ser representadas por títulos múltiplos.

Artigo 5.2 - A subscrição do capital a que se refere õ artigo anterior será realizada em dinheiro é bens, de forma que o 
DER detenha, sempre, a maioria absoluta das ações com direito a voto.

Artigo 7o - A DERSA será remunerada através de pedágio, que fica autorizada a cobrar dos usuários da "Via Anchieta", 
a partir de Io de  julho de 1989, e da "Rodovia dos Imigrantes".

§ I.2 - A tarifa do pedágio será proposta pela DERSA, com base nos custos do empreendimento e do serviço, do tipo de 
veículo e do percurso, de acordo com os padrões internacionais adotados para auto-estradas semelhantes."

Pontos importantes a observar:
• A DERSA sempre cobrou pedágio de seus usuários, desde sua criação, ou seja a cerca de 30 anos.
• A DERSA propunha tarifas de pedágio, com base em estudos que ela própria realizava. Assim estabelece o decreto 

que criou a DERSA.
• O Decreto Lei n2 5, de 06 de março de 1969, que criou a DERSA, vige ainda hoje e estabeleceu que as tarifas de pedá

gio deveriam ter como base os custos, o tipo do veículo e o percurso, segundo estudos realizados pela própria DERSA.
Em 25 de maio de 1.971, o DECRETO n2 52.745 fixou tarifas de pedágio para a Via Anchieta, e foram estabelecidas por 

tipo de veículo, para o percurso completo de ida e volta. Eis dois dos principais artigos do decreto:
"Artigo 1.2 - ficam aprovadas as seguintes tarifas de pedágio na "Via Anchieta":
I - veículos de passeio.................................. . Cr$ 10,00
II - veículos comerciais...................................  Cr$ 15,00
Artigo 2.2 - Para os fins do disposto no artigo 1.2 considerar-se-á:
I - veículo de passeio o veículo automotor de passageiros, com capacidade oficial até 8 (oito) pessoas, além do condu

tor, inclusive as camionetas, os "pick-ups" e os furgões leves; e
II - veículo comercial, o veículo automotor destinado ao transporte mercantil de passageiros ou carga, com capacidade

superiora 1.500 kg." ' . ,
Esta foi a primeira classificação feita pela DERSA para os veículos, em uma tentativa de classificar os veículos por tipo, 

conforme estabelecia o decreto lei n2 5, de 6 de março de 1.969. Era uma classificação simples, e isto se devia ao fato de 
naqueles dias o controle era feito de forma inteiramente visual, sem equipamentos eletromecânicos. Não era possível 
sofisticar a classificação porque era feita pelo agente arrecadador da praça de pedágio, visualmente.



Em 14 de janeiro de 1.974 foi publicado o DECRETO n2 3.220, assinado pelo governador Laudo Natel, que fixava as tari
fas de pedágio para o Sistema Rodoviário Anchieta - Imigrantes. Esta foi a primeira vez em que uma tabela de classificação 
de veículos estabeleceu:

• Que os veículos seriam classificados em CATEGORIAS;
• Que a CATEGORIA do veículo dependia da rodagem do veículo (simples, como nos automóveis, dupla, como nos veícu

los comerciais) e do número de eixos do veículo. Veículos de 2 eixos simples, como as motocicletas, eram de CATEGORIA I.
Esta tabela de classificação foi elaborada pela DERSA e foi aprovada por decreto: o DECRETO 3.220. Esta tabela deu 

origem a todas as demais tabelas de classificação de veículos que se seguiram. Por sua enorme importância, eis a tabela 
original e o artigo I.2, que a baixou:

"Art. 1.s - Fica a DERSA - DESENVOLVIMENTO RODOVIÁRIO S.A. autorizada a cobrar no "Sistema Rodoviário Anchieta 
- Imigrantes", de que trata o DECRETO n2 52.669, de 3 de março de 1971, as tarifas de pedágio constantes da tabela anexa, 
que com este baixa.

SISTEMA RODOVIÁRIO ANCHIETA - IMIGRANTES
Tarifas de Pedágio
"Via Anchieta" e “Rodovia dos Imigrantes"
—  A —
Posto de Pedágio: Riacho Grande e Piratininga
Tarifas unidirecionais

Categoria Descrição Tarifa Em Cr$
I Veículos de dois eixos com rodagem simples (automóveis, utilitários, motocicletas, etc.) 5,00
II Veículos de dois eixos e rodagem dupla 7,50
III Veículos de três eixos 9,00
IV Veículos de quatro eixos 11,00
V Veículos de cinco eixos -13,00
VI Veículos de seis eixos 15,00

Adicional à tarifa de categoria VI para veículos com mais de 6 eixos, por eixo, além de seis 5,00

O decreto 3.220 estabeleceu nesta data, 14 de janeiro de 1.974, que a Categoria do Veículo de rodagem dupla corres
pondia ao número de eixos que o veículo possuía, e as motocicletas estavam classificadas como veículos de Categoria I e 
pagavam o mesmo pedágio que os automóveis.

Esta é uma classificação extremamente sofisticada, mas pretendia ser simples o bastante para poder ser colocada em 
prática com o emprego de equipamentos eletromecânicos e isto foi consignado no próprio DECRETO 3.220, em seu artigo 
2.2, parágrafo único, que estabeleceu:

"Art. 2.2 - Parágrafo único - Até que os equipamentos de classificação de veículos das praças de pedágio entrem em 
operação, os veículos enquadrados nas categorias III, IV, V e VI, da tabela referida no artigo 1.2, ficam incluídos na 
Categoria II da mesma tabela, para os efeitos de tarifas de pedágio.

A tabela do decreto 3.220 é quase a mesma tabela apresentada 22 anos depois na Resolução ST-17/96 de 27 de junho 
de 1996 e na Resolução ST-18 de 01 de julho de 1997.

As Resoluções ST-17/96, de 27/06/96, ST-18 de 1/7/97 e ST-25 de 29/8/97, que vigiam durante o processo licitatório, 
apresentavam quase a mesma tabela de classificação de veículos por tipo criada pela DERSA em 1974, aprovada e tornada 
legal através do DECRETO 3.220 de 14 de janeiro de 1974.

Nunca revogado1, o decreto 3.220, de 14 de janeiro de 1974, vige até hoje. Na tabela que baixou está estabelecido que 
a CATEGORIA de um veículo depende de sua rodagem e de seu número de eixos.

Com o passar dos anos surgiram problemas econômicos no país e a "política de tarifas de pedágio do Estado de São 
Paulo" passou a refletir tais problemas. Visto que à DERSA cabia estudar e propor tarifas e ao governador cabia autorizá- 
las, por meio de decretos, na prática o governador tinha em mãos o poder de fixar as tarifas que quisesse e alguns decre
tos fixando tarifas de pedágios foram baixados sem que estudo algum da DERSA tenha sido realizado.

Um exemplo é o DECRETO 9.489, de 10 de fevereiro de 1.977. Este decreto tem em seus considerandos a necessidade de 
economizar combustível, visto que em 1.974 houve o primeiro grande choque do petróleo. O decreto estabeleceu um aumen
to de tarifa de 50%, nos sábados, domingos e feriados sobre os veículos de passeio. O objetivo era desestimular o tráfego de 
veículos de passeio nos fins de semana e feriados, sem demonstrar preocupação alguma com a modicidade das tarifas.

A rigor não havia uma política tarifária em vigor no Estado de São Paulo. Em 29 de março de 1.976 a Rodovia 
Anhangüera foi outorgada à DERSA, por um prazo de 50 anos, através do decreto n.2 7.739. Em 12 de abril de 1.977, através 
do DECRETO n.2 9.678, foi autorizada a DERSA a cobrar tarifas de pedágio na Rodovia Anhangüera, segundo uma tabela 
que foi baixada junto com o decreto. A tabela de tarifa de pedágio baixada era simples:

"Tarifa unidirecional por eixo para qualquer categoria de veículo......Cr$ 5,00"
Embora a tarifa fixada no decreto 9.678 seja única, ela se aplicava a "qualquer categoria de veículo", o que constitui 

um reconhecimento claro de que vigorava ainda naqueles dias a classificação de veículos em categorias estabelecida pelo 
Decreto 3.220 de 14 de janeiro de 1974.

O Estado de São Paulo nunca teve uma política tarifária definida até 1997. Eventos externos, pressões da sociedade e 
de grupos econômicos organizados faziam o governador do Estado de São Paulo baixar decretos concedendo benefícios 
não estabelecidos em lei, tal e qual vem ocorrendo atualmente com o Ministro dos Transportes com a greve nacional dos 
caminhoneiros1. A palavra isenção jamais foi mencionada em um decreto governamental. Sempre se recorreu a torneios 
lingüísticos para conceder benefícios tarifários. Um exemplo disto é o DECRETO n2 9.812*, de 19 de maio de 1977, em que 
as motocicletas foram expressamente excluídas das tabelas que as classificavam na CATEGORIA I. Tornou-se impossível 
classificar as motocicletas, que não mais pertenciam à CATEGORIA I por força do decreto n.2 9.812 e não pertenciam a 
nenhuma outra CATEGORIA, visto quetinham apenas 2 eixos.

Em 22 de março de 1978 o governador Paulo Egydio Martins baixou dois decretos: o DECRETO n.2 11.317, que fixava 
tarifas de pedágio para o Sistema Anchieta - Imigrantes e o DECRETO n.2.11.318, que fixava tarifas de pedágio para a 
Rodovia Anhangüera. No primeiro os veículos eram classificados por CATEGORIA, no segundo a tarifa de pedágio era 
cobrada por eixo, sem importar qual a categoria do veículo. As motocicletas foram excluídas das tabelas.

Novo ato casuístico do governo do Estado de São Paulo, que demonstra a ausência de uma política tarifária definida em 
épocas passadas: em 30 de abril de 1.980 o governador Paulo Salim Maluf baixou o decreto n.2 14.982, em que decretou:

"Art. 1.a - Fica suspensa, em caráter experimental, e por prazo indeterminado, a cobrança de tarifas de pedágio nas 
estradas de rodagem estaduais, de zero (00:00) hora às seis (6:00) horas, de domingo a sábado, inclusive nos feriados."

"Em caráter experimentai e por prazo indeterminado" não pode ser classificado como "política tarifária definida". Dois 
anos depois, novo ato casuístico do Governo do Estado de São Paulo: o Decreto n.2 14.982 foi revogado em 29 de junho de
1.982, pelo governador José Maria Marin, que baixou o decreto n.2 19.031, um decreto com apenas dois artigos:

"Artigo 1.2 - Fica revogado o Decreto n.2 14.982, de 30 de abril de 1980.
Artigo 2.2 - Este decreto entrará em vigor no dia 1.“ de julho de 1982."
Mas o mesmo governador José Maria Marin logo mudou de idéia e baixou o Decreto 19.894, de 11 de novembro de

1.982, em que suspende novamente a cobrança de pedágio em horário e dias que especifica. Eis a íntegra do decreto 19.894: 
“ Decreto2 19.894, de 11 de novembro de 1982
Suspende a cobrança de pedágio no horário e dias que específica
JOSÉ MARIA MARIN, GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO Paulo, no uso de suas atribuições legais e.
Considerando que prevalecem, ainda, as razões que presidiram a edição do DECRETO n.2 14.982, de 30 de abril de 

1980, revogado pelo Decreto n.2 19.031, de 29 de junho de 1982;
Considerando que tais justificativas, na atual conjuntura econômica, se tornaram mais sensíveis, de tal sorte que a sus

pensão deverá, agora, ser em caráter definitivo,
Decreta:
Artigo I.2 - Fica suspensa a cobrança de tarifas de pedágio nas estradas de rodagem estaduais, de 00 (zero) hora às 6 

(seis) horas, de domingo a sábado, inclusive nos feriados,
Artigo 2.2 - este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
O "caráter definitivo" do Decreto n.2 19.894 vigorou até este ser revogado pelo Decreto N2 22.419, de 2 de julho de 1984. 
Finalmente, em 02 de julho de 1.984, através do DECRETO n.2 22.419, o governador Franco Montoro delegou poderes 

ao Secretário dos Transportes para fixar tarifas. O artigo 1.2 diz;
"Artigo 1.2 - delegada ao Secretário dos Transportes competência para fixar, por ato próprio, as tarifas de pedágio das 

estradas estaduais, observadas as normas legais atinentes à espécie.'"
Artigo 2.2 - Este decreto entrará em vigor em 5 de julho de 1984, ficando revogados os decretos n.2 19.894, de 11 de 

novembro de 1982, n .^  21.304 e 21.305, ambos de 31 de agosto de 1983."
Eis aqui uma data importante para nossos trabalhos: 02 de junho de 1.984, quando o governador delega ao Secretário 

de Transportes poderes legais para fixar tarifas de pedágio, por ato próprio, o que significa dizer que o Secretário não tem 
necessidade de consultar o legislativo, e nem sequer precisa de um decreto do governador para legalizar seus atos. Basta 
uma simples Resolução da Secretaria dos Transportes para fixar tarifas de pedágio no Estado de São Paulo, desde que res
peitadas as leis. Antes desta data só o governador tinha poderes para fixar tarifas de pedágio,

A partir de 02 de julho de 1.984 as tarifas de pedágio rio Estado de São Paulo foram fixadas através de resoluções do 
Secretário dos Transportes.

Em 08 de maio de 1992, doze anos depois, foi aprovado pela Assembléia legislativa do Estado de São Paulo, a Lei 
Estadual n2 7.835, de 8 de maio de 1992.

Lei N2 7.835, DE 8 DE MAIO DE 1.992
"Dispõe sobre o regime de concessão de obras públicas, de concessão e permissão de serviços públicos e dá outras 

providências correlatas.”
O Governador do Estado de São Paulo, faço saber que a Assembléia Legislativa decreta e eu promulgo a seguinte Lei: 
Eis alguns dos pontos da Lei 7.835 que destacamos, pois dizem respeito justamente às questões que estão sendo obje

to de investigação desta CPI:
"Art. 32 - A concessão de obra e de serviço público, subordinada à existência de interesse público previamente justifi

cado, será sempre precedida de licitação, na modalidade de concorrência.
Parágrafo único: O Governador do Estado, mediante ato próprio ou por delegação, definirá o objeto, a área de atuação, 

o prazo e as diretrizes que deverão ser observados no edital de licitação e no contrato, inclusive as situações de eventual 
ocorrência de subconcessão de serviços.

Art, 72. A concessão de serviço público será formalizada mediante contrato, ao qual se aplicarão as normas da legisla
ção sobre licitações e contratos e demais regras pertinentes desta lei.

Art. 8a. São cláusulas essenciais do contrato as relativas a:

VI - mecanismos e critérios de ressarcimento do concessionário em caso de redução ou estabilização da tarifa por 
motivo de interesse público relevante."

Em 27 de junho de 1996, através da Resolução ST-17/96 consolidou-se os procedimentos de fixação das tarifas de 
pedágio no Estado de São Paulo, "observando rigorosamente as normas legais atinentes à espécie” , já que:

• Tem amparo direto da Lei 7.835 de 08 de maio de 1992.
• Baixou a tabela n.2 2, em que "ratificou" a antiga tabela de classificação dos veículos em CATEGORIAS do decreto n.2 

3.220, mas observando rigorosamente os critérios deste decreto, ainda vigente: classificou os veículos por sua rodagem e 
número de eixos.

Há observações na Resolução ST-17/96 a fazer,
A primeira é mencionar que o então Secretário dos Transportes inicia com o seguinte parágrafo:
"0  Secretário dos Transportes, no uso das atribuições que lhe foram delegadas pelo Decreto n2 22.419, de 02 de julho 

de 1.984, e"
Ou seja: no que diz respeito ao Poder executivo o Decreto 22.419, de 02 de julho de 1.984 vige até os dias de hoje. Não 

só está vigindo, como também está sendo usado. E nisto esta amparado também pela Lei n2 7.835.

O segundo ponto a mencionar é que Resolução ST-17/96 padronizou os procedimentos para um Estado que já contava 
com 30 (trinta) praças de pedágio e duas empresas públicas operando essas praças (DER e Dersa). Eis um quadro compara
tivo entre a situação em 1996 e hoje:

Concessionárias
Número de praças com tarifa:

Bidirecional Unidirecional Equivalente
Antes da ST-17/968 Dersa/DER 30 30

Depois da ST-17/96’

Autoban 6 6
Autovias 4 8
Centrovias 4 1 6
Ecovias dos Imigrantes 7 7
Renovias 8 1 .10
Tebe 3 6
Triângulo do Sol 7 14
Via Oeste 6 1 ' 8
Vianorte 4 8
Total de praças equivalentes------ > 71
Aumento em relação ao número de praças anterior —> 41 novas praças

Vamos transcrever a seguir alguns trechos da ST-17/96 para podermos comentáJa.
"Resolução ST-17, de 27-6-96
Secretário dos Transportes, no uso das atribuições que lhe foram delegadas pelo Decreto 22.419 de 02 de julho de 1984, e 
considerando as disposições...
considerando as diretrizes e critérios da política tarifária do Estado de São Paulo;
considerando a necessidade de prover fonte de receita operacional atualizada para o sistema rodoviário paulista; 
considerando as propostas de revisão tarifária de pedágio apresentadas pela Dersa e pelo DER e 
considerando os pronunciamentos favoráveis dos órgãos técnicos desta pasta, RESOLVE:
Artigo I 2 - Autorizar o DER - Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo e a Dersa - 

Desenvolvimento Rodoviário S.A., bem como seus sucessores, a praticar em seus postos de pedágio, as tarifas determina
das pela aplicação dos critérios e procedimentos estipulados nesta Resolução.

Artigo 92 - Esta Resolução entrará em vigor a partir de 12 de julho de 1996, revogadas as disposições em contrário, 
especialmente as das Resoluções ST 37,38 e 39/95"

Outro ponto a mencionar é que Resolução ST-17/96 tinha entre seus propósitos os objetivos descritos em seus consi
derandos. Vamos comentar os principais deles:

• Em seu considerando número 2 o Secretário dos Transportes atesta que foram levadas em consideração as diretrizes 
e critérios da política tarifária do Estado de São Paulo.

• Em seu considerando número 3 o Secretário dos Transportes atesta a necessidade de prover fonte de receita opera
cional atualizada para o sistema rodoviário.

• Em seu considerando número 4 o Secretário dos Transportes atesta a necessidade de modernizar a gestão rodoviária.
• Ambos os considerandos 3 e 4 nos falam de atualizar e modernizar, o que vem a significar mudanças em relação aos 

critérios e procedimentos anteriores.
• No artigo I 2 da Resolução ST-17/96 o Secretário dos Transportes autoriza o DER e seus sucessores a praticar as tarifas 

determinadas pela aplicação dos critérios e procedimentos estipulados nesta Resolução.
• Finalmente, em seu artigo 92 a Resolução revoga as disposições em contrário, o que significa dizer que se critérios e 

procedimentos haviam diferentes dos aqui nela estabelecidos estavam revogados a partir de sua publicação.
A Resolução ST-17/96 cuidou de estabelecer de forma organizada um período de passagem dos antigos procedimentos 

para os novos procedimentos, o que fez no artigo n2 3. Eis o que dispõe o artigo 3a: 1
"Artigo 32 Os critérios e procedimentos estabelecidos no Artigo 22 serão implantados paulatinamente, em paralelo com 

a implementação do Programa de Concessão de Rodovias do Estado de São Paulo, com a transferência do controle das 
rodovias concedidas, bem como com a implantação de novos pedágios e a adequação dos pedágios existentes, na malha 
rodoviária paulista."

Como se vê, o artigo 32 da ST-17/96 previa a convivência de critérios novos ao lado dos antigos critérios, em um perío
do de implantação paulatina. Os critérios estabelecidos no artigo 22 são os critérios novos, que veremos mais adiante. 
Importante neste momento é buscar saber quais eram os procedimentos em vigor no momento da publicação da 
Resolução ST-17/96. A resposta encontra-se na própria ST-17/96, em seu artigo 42, que diz:

"Artigo 42 - Para a determinação da tarifa de pedágio em que a base tarifária quilométrica diferenciada por categoria da 
rodovia não se aplicar, de imediato, continuará sendo utilizado o critério, atualmente em vigor, de tarifa bidirecional dife
renciada apenas por categoria de veículo, com os novos valores definidos a seguir:

A tarifa para veículos leves de dois eixos e rodagem simples será de R$ 3,80, sendo R$ 1,90 o valor de cada eixo adicional.. 
A tarifa para veículos comerciais de dois eixos e rodagem dupla será de R$ 7,60, sendo R$ 3,80 o valor do eixo adicional" 
A Resolução ST-17/96 atesta que "o critério, atualmente em vigor, de tarifa bidirecional diferenciada apenas por catego

ria de veículo" e em seguida apresenta os valores a praticar: valor de R$ 7,60 para veículos comerciais de 2 eixos e rodagem 
dupla e R$ 3,80. Ora, esta forma de tarifar os veículos é a mesma estabelecida no Artigo 22, em que a tabela 2 estabelece 
uma progressão aritmética entre o número de eixos dos veículos e os multiplicadores de tarifa. A ST-17/96 aplicou o concei
to na fixação das tarifas aqui apresentadas, como se pode ver na tabela seguinte, em que se aplica a tabela 2 da ST-17/96 ao 
valores da tarifas:

Tabela 2- Fator Multiplicador por categoria de Veículo Tarifa 
segundo 
o Artigo 42 
item b)

Categoria
do

Veículo
Tipo do Veículo

Uuantidade 
de eixos Rodagem

Multiplicador 
da tarifa

I anta 
segundo a 
Tabela 2

1 Automóvel, caminhonete, furgão 2 Simples 1 R$ 3,80 R$ 3,80
2 Caminhão leve, ônibus, caminhão trator, 

furgão 2 Dupla 2 R$ 7,60 R$7,60
3 Caminhão trator, caminhão trator com 

semi reboque e ônibus 3 Dupla 3 R$11,40 R$11,40
4 Caminhão com reboque, caminhão trator 

com semi reboque '  4 Dupla 4 R$ 15,20 R$ 15,20
5 Caminhão com reboque, caminhão trator 

com semi reboque 5 Dupla 5 R$ 19,00 R$ 19,00
6 Caminhão com reboque, caminhão trator 

com semi reboque 6 Dupla 6 R$ 22,80 R$ 22,80
7 Automóvel ou caminhonete com reboque 3 Simples 3 R$ 5,70 R$ 5,70
8 Automóvel ou caminhonete com reboque 4 Simples 4 R$ 7,60 R$ 7,60

Motocicleta, motoneta e bicicleta a motor 
(isentas) 0
Veículos isentos por força de lei ou 
regulamento operacional interno 0

Eis o ponto que queríamos comentar: ao fixar as tarifas no artigo 42, a ST-17/96 nos dá uma demonstração inequívoca 
de como o critério então em vigor deveria ser aplicado. Basta aplicar os critérios da Tabela 2 para verificar que são os mes
mos vigentes naquele momento, o que se comprova com os valores da tabela acima (as duas colunas azuis da tabela), 
onde os valores calculados com o usó da tabela 2 são iguais ao valores fixados no artigo 42 da ST-17/96. A ST17/96 não fez 
mais do que transformar em Resolução as tarifas de pedágio que se praticavam nas estradas de São Paulo naquela data. E 
estendeu este critério para todas as demais rodovias do Estado.

A tabela 2 da Resolução ST-17/96 estabeleceu a classificação de veículos com base em sua rodagem e em seu número 
de eixos, tal e qual a tabela original do decreto 3.220, de 14 de janeiro de 1.974, que primeiro instituiu esta forma de classi
ficar veículos por CATEGORIA no Estado de São Paulo.

Há, por fim, que mencionara Resolução ST-24, de 18 de outubro de 1996, em que o Secretário dos Transportes:
"Considerando a conveniência de registrar com maior precisão os valores das tarifas de pedágio que vigoram nas 

rodovias estaduais, por força da Resolução ST-17-96 para nortear cálculos de reajustes futuros, bem como a necessidade 
de corrigir erro material, resolve:

Artigo I 2 -
Artigo 22 - EsSa Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, ade- 

quando-se os procedimentos de estabelecimento de tarifas de pedágio."
Foi a partir da publicação da Resolução ST-17/96 que o governo do estado deu início às Concessões Rodoviárias. O 

Estado de São Paulo foi dividido em uma dezena de conjuntos de rodovias, e para cada um destes conjuntos o governador 
publicou um decreto regulamentando a Concessão. Citamos dois deles como exemplos: o decreto n2 41.737 e o decreto n2 
41.749, ambos de 29 de abril de 1997.

Em 29 de abril de 1.997, o Governador de São Paulo assinou o DECRETO N2 41.737“ que:
"Aprova o Regulamento da Concessão dos Serviços Públicos de Exploração da malha rodoviária de ligação entre 

Mococa, São José do Rio Pardo, São João da Boa Vista e Campinas, correspondente ao Lote 11 do Programa Estadual de 
Desestatização e Parcerias com a Iniciativa Privada."

O Regulamento é constituído por 21 artigos, dos quais cabe ressaltar o artigo 15:
"Artigo 15 - As tarifas de pedágio, os critérios e a periodicidade de reajuste serão estabelecidas no edital,' observadas 

as norrfias legais e regulamentares pertinentes."
No mesmo dia o Departamento de Estradas de Rodagem de São Paulo - DER publicou o Edital de Licitação n2 

010/CIC/97, em que abriu concorrência de âmbito internacional, do tipo maior oferta, para selecionar a proposta mais van
tajosa para a Administração, para a exploração, mediante concessão, do LOTE 11.

O Edital estabeleceu a estrutura tarifária rio_ ANEXO 4 - ESTRUTURA TARIFÁRIA. Há 3 pontos a ressaltar.
O primeiro deles é o item 1. APRESENTAÇÃO, onde informa:
"O presente Anexo objetiva definir condições e normas que deverão reger a estrutura tarifária do pedágio que a CON

CESSIONÁRIA deverá implantar no lote 11, a partir do sistema existente, já disponível para exploração "
O segundo deles é o item 2.2 Sistema Operacional de Arrecadação, onde o DER atesta:
"O sistema operacional de arrecadação atualmente instalado é composto de cabines para pagamento manual, com 

controle e contagem eletromecânicos dos veículos, os quais são classificados pelo número de eixos “
O terceiro deles é o item 4.3. Classificação dos Veículos que diz:
"As tarifas de pedágio deverão ser diferenciadas por catégoria de veículos, em decorrência dos desgastes físicos dife

renciados que os mesmos acarretam à RODOVIA, que implicam custos diferenciados de engenharia rodoviária.
As tarifas de pedágio que serão cobradas de cada usuário deverão ser o resultado do produto da tarifa básica de cada 

praça, conforme a tabela 4 - TARIFA BÁSICA POR PRAÇA DE PEDÁGIO, do sub item 4.2.3., pelo fator multiplicador da tarifa 
correspondente a cada tipo de veículo, conforme estabelece a tabela 5 - CLASSIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS, que categoriza 
os veículos pelo tipo, pelo número de eixos e pela rodagem."



Para observar as normas legais e regulamentares pertinentes mencionadas no item 4.3 da página anterior, o Anexo 4 
do Edital logo sofreu modificações. Isto porque a Secretaria dos Transportes publicou a Resolução ST-18, em 01 de julho 
de 1997, que entrou em vigor em 04 de julho de 1.997, em pleno processo licitatório do Lote 11. A tabela 5 - Classificação 
dos Veículos, do ANEXO 4, passou a conflitar com as disposições da Resolução ST-18/97. A Comissão Julgadora da 
Licitação resolveu o conflito na resposta 23" às perguntas do edital do Lote 11, onde determinou:

"Deve ser adotado o critério estabelecido na Resolução ST-18/97 e suas alterações"
Aqui a Comissão de Licitação determinou aos licitantes do Lote 11 que adotassem o critério estabelecido na Resolução 

ST-18/97 e suas alterações, ou seja, a partir deste momento os critérios que orientaram a licitação foram os estabelecidos 
na Resolução ST-18/97 e suas alterações.

Em 29/08/97, ainda durante o processo licitatório do Lote 11, a Secretaria dos Transportes publicou a Resolução ST-25, 
e retificou a Tabela 2 - Classificação dos Veículos da Resolução ST-18/97. A Comissão Julgadora da Licitação imediatamen
te alterou a Tabela 5 do ANEXO 4, conforme se pode ver em "Alterações nos Anexos do Edital", Apêndice II, folha 005. 
Com se vê, a Comissão Julgadora da Licitação jamais permitiu que o ANEXO 4 conflitasse com as disposições legais vigen
tes na época. Sempre o manteve atualizado.

Em suma, quanto aos critérios utilizados na criação do Programa:
■ Só a partir de julho de 96, com a publicação da Resolução ST-17/96, o governo do Estado de São Paulo passou a ter 

uma política de tarifa de pedágio.
• A história das tarifas de pedágio nas estradas de São Paulo tem hoje 30 anos.
• As tarifas de pedágio que a resolução ST-17/96 baixou eram exatamente as tarifas de pedágio existentes nas praças 

de pedágio das rodovias da DERSA em 1996. Isto está escrito na Resolução Sf-17/96.
• O que a Resolução ST-17/96 fez foi estender as rodovias do Estado as tarifas de pedágio que já vinham sendo pratica

das no Estado de São Paulo há mais de 2 décadas.
• Um estudo exaustivo de todos os decretos e todas as resoluções publicadas sobre a fixação de tarifas de pedágio 

nestes 30 anos nos leva a concluir que a Secretaria dos Transportes observou disposições legais atinentes è espécie, como 
estabelece o Decreto 22.419 de 02 de julho de 1.984.

• Para cada um dos lotes licitados há um decreto específico do governador do Estado de São Paulo aprovando o REGU
LAMENTO DA CONCESSÃO.

• Os Regulamentos de todos os lotes são muito parecidos entre si. Um quadro com os títulos dos diversos capítulos 
dos regulamentos das concessões segue-se:

Capítulo Título do Capítulo
I Do Objetivo
II Dos Serviços Previstos no Sistema Rodoviário
III Da responsabilidade da Concessionária
IV Da Fiscalização dos Serviços Concedidos, do Poder de Polícia Administrativa e das Penalidades
V Do Policiamento Ostensivo, Preventivo e Repressivo
VI Das tarifas de pedágio e das Receitas
VII Dos Direitos e Obrigações dos Usuários
VIII Das Disposições Gerais

• Todos os direitos, deveres e obrigações da Concessionárias estão estabelecidos nos Regulamentos das Concessões.
No tipo de maior oferta o valor da tarifa para o usuário correria o risco de tornar-se excessivo. Assim, neste modelo de 

concessão o Estado fixa os valores das tarifas de pedágio em valores que o Estado considera justo e módico, segundo seus 
próprios estudos.

Foi o que fez o Governo do Estado de São Paulo. O governo estabeleceu sistema de valor quilométrico de pedágio, que 
lhe permitiu estender exatamente a mesma tarifa quilométrica de pedágio para todas as estradas privatizadas do Estado de 
São Paulo. É o que estabelece a Resolução ST-17, de 27 de julho de 1996.

E quanto se paga por quilômetro para trafegar nas estradas de São Paulo? Através do lote 11, em moeda de julho de 1997 
(ver Anexo 4 do edital, 4.1.1.), mesmos valores praticados em todas as estradas privatizadas de todos os demais lotes do estado.

Rodovia de Reais /  Km Reais / 100 Km
Pista simples R$0,028215/Km R$ 2,8215/100 Km
pista dupla R$ 0,039501/Km R$3,9501/100 Km

Tendo fixado os valores básicos das tarifas por quilômetro, não cabem às concessionárias praticar descontos, ou 
aumentar tarifas. Isto é proibido por lei, pelas disposições dos editais de licitações, pelos contratos assinados.

Muito pelo contrário, cabe à concessionária defender a correta aplicação da tarifa fixada pelo governo, pois é cláusula 
de todo contrato de concessão em São Paulo a cláusula que se encontra nos contratos, (adaptamos)

A política tarifária implantada pelo Estado faz distinção entre os usuários ao classificar seus veículos em categorias, o 
que significa dizer que os usuários são classificados de acordo com os veículos que possuem. Assim, os usuários não são 
todos iguais, pois pagam tarifas que variam conforme o tipo de veículos que possuem.

Esta forma de classificar veículos não é nova, ela data de 14 de janeiro de 1.974, quando o governador Laudo Natel bai
xou o decreto ne 3.220, que criou a classificação de veículos em categorias que vige até hoje. O decreto n5 3.220 nunca foi 
revogado. O Secretário dos Transportes, quando baixou a Resolução ST-17/96 teve que seguir as determinações do decreto 
n2 3.220, e a tabela de classificação de veículos foi mantida: ela vige há 26 anos! Eis a tabela original do decreto n2 3.220;

"Art. I.2 - Fica a DERSA - DESENVOLVIMENTO RODOVIÁRIO S.A. autorizada a cobrar no "Sistema Rodoviário Anchieta 
- Imigrantes", de que trata o DECRETO n2 52.669, de 3 de março de 1971, as tarifas de pedágio constantes da tabela anexa, 
que com este baixa.

SISTEMA RODOVIÁRIO ANCHIETA - IMIGRANTES
Tarifas de Pedágio
"Via Anchieta" e "Rodovia dos Imigrantes"

—  A —
Posto de Pedágio: Riacho Grande e Piratininga 

Tarifas unidirecionais

Categoria Descrição Tarifa Em Cr$
1 Veículos de dois eixos com rodagem simples (automóveis, utilitários, motocicletas, etc.) 5,00
II Veículos de dois eixos e rodagem dupla 7,50-
III Veículos de três eixos 9,00
IV Veículos de quatro eixos 11,00
V Veículos de cinco eixos 13,00
VI Veículos de seis eixos 15,00

Adicional à tarifa de categoria VI para veículos com mais de 6 eixos, por eixo, além de seis 5,00

Também em relação à questão da política tarifária praticada em São Paulo, o deputado Claury Alves da Silva faz refe
rência a uma importante questão também discutida durante as atividades da CPI, relativa à implantação de praças de pedá
gio a menos de 35 km do centro da cidade de São Paulo:

• As praças de pedágio podem estar localizadas a menos de 35 Km do centro das cidades?
Esta questão já foi objeto de julgamento pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. Dentre outras questões que constam 

do acórdão de 25 de fevereiro de 1999, da Quarta Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, 
que, por unanimidade, negou provimento ao recurso impetrado pela Prefeitura Municipal de Diadema, contida ato do 
Secretário Estadual de Transportes e do Presidente da DERSA, de cobrar pedágio na rodovia na rodovia dos Imigrantes, no 
acesso à Diadema, está a a localização do pedágio numa distância inferior a 35 Km do marco zero da Capital de São Paulo.

A decisão sobre este tema foi a seguinte:
"A questão relativa à localização do posto de pedágio, no vertente caso, por igual, não tem sustentação, na medida em 

que, como ficou devidamente explicitado na nsentença, a legislação invocada pela impetrante não tem aplicação na espé
cie, porque houve revogação tácita da Lei n° 2.481/53. Tal revogação se seu com advente do Decreto Lei n° 5/69, modifica
do pela Lei Estadual n° 95/72, tendo em conta a incompatibilidade implícita entre o texto anterior e o posterior."

Efetivamente, a legislação posterior, citada acima, deu por constituída a DERSA, para a exploração das rodovias 
Anchieta e Imigrantes, decorrendo daí um contrato público, com obrigações da contratada, para o fim específico de cons
truir, pavimentar, ampliar, introduzir melhoramentos e cuidar, de forma permanente, da operação e conservação das referi
das rodovias. A contra prestação é, justamente, a cobrança de pedágio dos usuários.

Portanto, não vigora a exigência de distância mínima de 35 quilômetros do local em que está instalado o posto de 
pedágio e o marco zero da Capital de São Paulo.

Como lembrado pela Douta Procuradoria de Justiça," Trata-se de simples aplicação de regras do artigo 2, parágrafo 
primeiro, da Lei de Introdução ao Código Civil, eis que em face da incompatibilidade dos textos legais, ocorrerá revogação 
tácita da citada lei".

Isto posto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso, ficando mantida, inclusive por seus fundamentos, a nsentença recorrida"."

6.1.6. Reajuste das Tarifas de Pedágio
A legislação aplicável, e os Contratos de Concessão, prevêm que o valor das tarifas de pedágio deverá ser preservado 

pelas regras de reajuste e revisão previstas no Edital, com a finalidade de assegurar, em caráter permanente, a manuten
ção do equilíbrio econômico e financeiro dos contratos de concessão.

A base tarifária quilométrica será atualizada, pela fórmula abaixo, com periodicidade anual, utilizando-se o índice IGP-M:
T i = [ IGP-M (i -2) /  IGP-M (0 -2) ] .  To,
onde:
- To = base tarifária quilométrica inicial, referente à data base do contrato;
- Ti = base tarifária quilométrica reajustada para o mês i
- IGP-M (0-2) = IGP-M do Segundo mês anterior ao da base do contrato;
- IGP-M (i-2) = IGP-M do segundo mês anterior à data do reajuste;
- i = mês de vigência da tarifa Ti.
Vem sendo fortemente questionada esta forma de reajuste automático das tarifas de pedágio, no Estado de São Paulo, 

primeiro quanto ao fato de ter sido prevista esta indexação nos contratos de concessão, num período de economia desregu- 
lamentada. O segundo ponto de questionamento é quanto ao próprio índice adotado, o IGP-M, que tem mostrado, nos últi
mos meses, uma evolução em patamares mais altos do que aqueles índices utilizados em negociações salariais, no país.

Segundo o apresentado nos depoimentos prestados na CPI pelos representantes do Governo do Estado, a adoção de 
um índice de reajuste é fundamental em contratos de longa duração, como é o caso dos contratos de Concessão 
Rodoviária do Estado de São Paulo, pelos seguintes fatores:

- estabelecer desde a fase de criação do Programa as regras claras que regerão o relacionamento entre as partes envolvidas;
- definir um índice aceito pela sociedade que reflita a evolução de custos, no país, de forma a manter atualizadas os 

compromissos e as obrigações da concessionária perante o Poder Concedente, garantindo que os valores a serem pagos 
ao Governo sejam mantidps atualizados ao longo de todo o período do contrato, não sendo corroídos pela inflação, evitan
do, a geração de benefícios às concessionárias e consequentemente prejuízos para o Estado;

- se não houvesse a definição expressa, nos Contratos de Concessão, das regras de reajustamento, seria inviável a obten
ção de recursos, via financiamentos externos e internos, para a realização dos investimentos previstos para o Programa.

O IGP-M foi adotado como índice de atualização monetária das tarifas por ser um índice de larga divulgação e utiliza
ção na época, representando de maneira mais coerente as variações dos custos envolvidos nas concessões.

Em seu relatório, o nobre deputado José Zico Prado oportunamente reproduz trechos dos pronunciamento dos 
Senhores Plínio Assmann e Sebastião Hermano Leite Cintra à CPI, conforme segue:

"O Sr. Plínio Assmann:
"O índice de IGPM é para um contrato, para evitar o desequilíbrio econômico - financeiro do contrato de longo prazo, 

de modo que o concessionário não possa alegar externalidades inflacionárias para solicitar equilíbrio econômico - financei
ro do contrato. Aí, quando se adota o IGPM, adota-se e sinaliza-se que tudo o que se refere a ações de natureza de inflação, 
que são gerais do mercado e que são fora do âmbito do contrato são resolvidas via IGPM.

Isso se faz nos contratos de longo prazo, o índice IGPM adotado e não um outro índice. É porque esse Índice reflete 
universalmente da melhor maneira possível os índices de preços que temos no País. Ele é adotado porque sinaliza à comu
nidade financeira que vai financiar as obras de investimentos iniciais qual é o ajuste que se fará nas tarifas. De modo que o 
concessionário pode ir ao mercado financeiro com esse contrato em garantia, para levantar os empréstimos que precise."

O Sr. Sebastião Hermano Leite Cintra:
"O IGPM é uma fusão de três medidas: custo de vida, preço por atacado e construção civil. O IGPM foi adotado nas con

cessões no Estado de São Paulo porque esta era a cultura - vou de novo usar a palavra cultura - daquele momento no País. A 
correção da conta do telefone é IGPM, a correção da conta de energia elétrica é IGPM, todas as concessões daquele momen
to foram travadas no IGPM. A única concessão que não foi vinculada ao IGPM foi a concessão da Nova Dutra; a Nova Dutra 
foi vinculada numa cesta de índices que envolve, inclusive, o índice da construção civil, índice que mais cresceu no último 
quadrimestre. A adoção desse índice era que ele media - segundo nossos critérios, podemos estar errados - as condições de 
mercado. Infelizmente esse índice sofreu o problema da maxidesvalorização do dólar e, na maxidesvalorização do dólar, pro
vocou um pico do IGPM. Como o dólar está até caído no atual momento, você tem uma redução no IGPM.""

Qualquer índice que seja utilizado tem períodos em que o mesmo estará em situação acima de uma média de índices 
que estejam sendo empregados, tendo em contrapartida, certa situações em que o comportamento será invertido, passando 
a estar abaixo da média dos demais índices empregados na economia, considerando-se períodos curtos de avaliação. Este 
fato está ligado è forma de reação dos componentes de cada índice aos movimentos de economia, seja a nível global, ou 
seja a nível interno. Em períodos de avaliação mais longos, estes índices tem um comportamento, na média semelhante.

A figura a seguir apresenta de forma comparativa, no período de 1998 a 2000, a evolução dos principais índices utilizados 
para efeitos de reajustes de preços, no setor de transportes e em outros setores da economia, incluindo os reajustes salariais.

CXaVPÁRAIM) Œ  ÍNDICES 1995A2000

O gráfico revela que, entre 1995 e 2000, o IGP-M experimentou durante a maior parte do tempo uma evolução inferior 
a índices de preços ao consumidor consagrados. Desde 1999, efetivamente esse índice ultrapassou a evolução desses 
outros índices de preços, contrariando a tendência revelada em todo o período anterior. O IGP-M, além disso, evoluiu 
durante praticamente todo esse período abaixo da cesta de índices que rege a fórmula paramétrica que reajusta as tarifas 
de pedágio da Via Dutra. Ademais, a evolução do IGP-M no período revela boa correlação com a evolução do INCT - índice 
calculado pela FIPE para medir a evolução do custo do transporte de cargas no Brasil.

A evolução anômala do IGP-M, nos últimos meses, não representa uma tendência permanente, conforme revelam os 
dados históricos. Ao contrário, a série histórica analisada mostra que esse índice, no momento em que o Programa foi cria
do, mostrava evolução inferior aos índices de preços ao consumidor.

No período de evolução atípica do IGP-M, aliás, observa-se uma evolução extraordinariamente elevada do custo do 
óleo diesel - cujo preço evoluiu cerca de 50% acima da evolução dos demais índices de preços analisados. Nessas condi
ções, especialmente considerando a redução da demanda por fretes decorrente da queda da atividade econômica no país, 
os transportadores de carga foram sensivelmente atingidos.

A aplicação sistemática do IGP-M, segundo depoimento do Sr. Secretário dos Transportes à CPI, é uma obrigação con- 
' tratual que o Governo do Estado está decidido a cumprir.

A base tarifária poderá também, sofrer revisões extraordinárias, por iniciativa do Contratante, ou por solicitação da 
concessionárias, com base em análise do equilíbrio econõmico-financeiro do contrato.

Pelos dispositivos contratuais, têm trânsito livre no sistema rodoviário e ficam isentos de pagamento de tarifa, os veí
culos de propriedade da Contratante, da Polícia Militar Rodoviária, de atendimento público de emergência (Corpo de 
Bombeiros e Ambulâncias, quando em serviços), Forças militares, quando em instrução ou manobra e oficias, desde que 
credenciados, em conjunto, pelo contratante e concessionária.

É vedado ao Contratante, estabelecer privilégios tarifários que beneficiem segmentos específicos de usuários, exceto 
aqueles já definidos como isentos, ou se no cumprimento da lei, que especifique as fontes de recursos para ressarcimento 
da Concessionária.

6.1.7. Benefícios aos Usuários
A população não tem questionado os serviços que estão sendo realizados pelas concessionárias. As concessionárias 

estão executando um serviço em um nível muito melhor que aqueles prestados pelo DERSA e DER. As pesquisas de opi
nião que têm sido realizadas junto aos usuários das rodovias paulistas revelam essa grande aceitação.

De fato, registram-se vários benefícios que podem ser identificados pelos usuários das rodovias, hoje administradas pela 
iniciativa privada, comparativamente ao que era realizado anteriormente, através da DERSA e do DER, sobretudo, no Estado:

• Rodovias com um maior nível de conforto e segurança, através de uma constante manutenção das obras de moderni
zação e melhorias que vem sendo realizadas, através de serviços de monitoramento e gerenciamento do tráfego e comuni
cação com os usuários, através da disponibilização de serviços de atendimento e socorro aos usuários em regime de 24 
horas, via telefonia 0800 ou fones de emergência;

• Maior rapidez nos deslocamentos, permitido pelas boas condições das rodovias;
• Economia na operação (combustível) e manutenção (pneus e peças) dos veículos;
• Serviços gratuitos de atendimento aos através de guincho, veículos de inspeção de tráfego e ambulâncias/resgates, 

caminhão pipa de combate a incêndio e de apreensão de animais;
• Sistema de pedágio eletrônico (TAG);
• Geração de empregos diretos e indiretos;
• Aumento de arrecadação de tributos, principalmente para os municípios, com a aplicação do ISS;
• Fomento do desenvolvimento regional, a partir de uma infra estrutura rodoviária adequada.
Mas a questão recai sobre o que se tem que pagar por estes serviços. Os usuários serão beneficiados em inúmero 

aspectos, levando em conta os melhoramentos a implantados ao longo da rodovia. Citam-se as melhorias na segurança de 
tráfego, com estradas limpas, sem buracos, bem mantidas, recapeadas, com sinalização adequada, monitoradas por circui
tos de câmaras de televisão, painéis de mensagens variáveis, radares, polícia rodoviária aparelhada com viaturas novas, 
sistemas de controle ambiental, veículos de resgate, de inspeção de tráfego e guinchos. Cobrança automática de pedágio 
por via eletrônica, enfim, uma série de modernidades e melhorias que compuseram os investimentos e custos das propos
tas e que poderiam ter sido analisados no sentido de não onerar os usuários.

Seguem-se alguns números relativos à operação, obtidos nos'9 (nove) primeiros lotes que estavam em operação:
- 66 ambulâncias;
- 31 guinchos pesados;
- 20 irrigadeiras;
-18 caminhões para apreensão de animais;
-15 caminhões;
-195 viaturas para a PMRv;
-12 balanças móveis;
- 930.000 atendimentos aos usuários (SOS e Acidentes) foram realizados até fevereiro de 2000.
Até dezembro de 1999 foram implantados os seguintes dispositivos de segurança nas rodovias administradas pelas 

concessionárias:
- 1.600.000 m2 de sinalização horizontal; ,
- 410.000 tachas refletivas (Olhos de Gato); e,
- 37.000 m2 de sinalização vertical - aproximadamente 15.000 placas.
Esses números são importantes, mas não são suficientes para que se possa medir a relevância e o acerto de um 

Programa que envolve 20 anos da parcela maisjmportante da malha rodoviária paulista. Por isso, é interessante transcre
ver trecho do Relatório do Deputado Claury Alves da Silva, que enfoca questões importantes, referentes à equação 
custo/benefício do Programa de Concessões de Rodovias do Estado de São Paulo.

• As tarifas para os caminhões de 5 eixos praticadas em São Paulo são maiores do que as de outros países?
Não é verdade, pelos motivos expostos a seguir.
Tomando como exemplo um caminhão de 5 eixos, e tomando-se como base a tarifa hipotética de 1,00 para os automó

veis, este caminhão pagaria:
- na França: 2,40
-na Espanha: 1,90
- em Portugal: 2,52.
No Brasil em geral (Rodovias Federais, Paraná, Santa Catarina, Minas Gerais), e no Programa de Concessões de São 

Paulo em particular, este mesmo caminhão de 5 eixos pagaria 5 vezes a tarifa dos automóveis, ou 5,00.
Uma leitura rápida e simples destes dois últimos parágrafos não deixaria qualquer margem para dúvida: as tarifas pra

ticadas no Brasil, para os caminhões de 5 eixos, são absolutamente injustas. Afinal, os fatores multiplicadores das tarifas 
pagas pelos caminhões de 5 eixos são muito superiores aos praticados em outros países. Mas, analisando o tema mais 
detidamente, verifica-se não ser correta essa conclusão.

Nas experiências nacional e internacional de pedagiamento de rodovias tem sido norma o estabelecimento de uma 
tarifa básica para automóveis sobre a qual incidem coeficientes multiplicadores, correspondentes às diversos categorias de 
veículos comerciais.



No caso do programa paulista, a tarifa básica mais representativa é R$ 0,047 por quilômetro (em rodovia de pista 
dupla, base julho/99), com adoção dos coeficientes multiplicadores apresentados no quadro seguinte:

Categoriás de Veículos Coeficiente Tarifa (R$ / km) em Julho/99
Automóveis com 2 eixos 1 0,047
Ônibus e caminhões com 2 eixos 2 0,094
Ônibus e caminhões com 3 eixos (rod. dupla) 3 0,142
Ônibus e caminhões com 4 eixos (rod. dupla) 4 0,189
Ônibus e caminhões com 5 eixos (rod. dupla) 5 0,236
Ônibus e caminhões com 6 eixos (rod. dupla) 6 0;283

Para situar comparativamente a estrutura tarifária do Programa de Concessões de Rodovias de São Paulo, foram coletadas 
informações sobre programas semelhantes implementados em outros países, optando-se, como referência, pelas experiências 
da França, Espanha e Portugal. Analisando-se os dados efetivamente praticados nos três países em questão, extrai-se que a 
tarifa básica quilométrica (utilizando-se uma taxa de câmbio de US$ 1,00 - R$ 1,70, compatível com os valores dé junho/99), 
paga pelos automóveis, é de, aproximadamente, R$0,126/km na França e em Portugal ede R$ 0,144/km na Espanha.

Fica pois patente que, nestes três países, os automóveis pagam uma tarifa cerca de 3 vezes superior à adotada em São 
Paulo. O gráfico apresentado a seguir,'com base nos respectivos coeficientes multiplicadores, estende esta relação para 
caminhões de 2 e 5 eixos, casos típicos, para se estabelecer padrões de comparação das estruturas tarifárias. '

Neste contexto, importa destacar que, nos países comparados (França, Espanha e Portugal) os Serviços de Atendimento 
aos Usuários, não fazem parte das obrigações das concessionárias. Trata-se de serviços prestados pelo Estado ou por tercei
ros, sendo, de qualquer forma, cobrados separadamente do usuário. No programa paulista, a prestação destes serviços está 
inclusa nas obrigações das concessionárias, sendo seu custo coberto pela estrutura tarifária praticada.

É importante ainda destacar que os custos financeiros e os riscos empresariais são substaricialmente menores naque
les países do que no Brasil, com forte reflexo nas tarifas, uma vez que os juros e spreads relativos ao Risco Brasil são fato
res de peso relevantes. Outro ponto a diferenciar os valores dé pedágio, e mais uma vez reforçando a subvalorização da 
tarifa paulista em relação às demais, é o fato daqueles países possuírem cargas fiscais incidentes sobre o pedágio sensivel
mente inferiores às vigentes no Brasil.

Em síntese, as tarifas praticadas na França, Portugal e Espanha remuneram, em termos de despesas financeiras, uma 
parcela bastante inferior a das concessões brasileiras. Assim, além da constatação de que as tarifas praticadas em São 
Paulo se conformam em patamares inferiores às daqueles países europeus, estas últimas observações mostram que, quan
do consideradas as reais características dos empreendimentos e do ambiente económico-financeiro em que eles se inse
rem, a comparação favorece ainda mais as rodovias paulistas concedidas.

• Existe correspondência entre as tarifas de pedágio pagas por cada categoria de veículo e as respectivas participações 
nos custos da concessão ?

Ao analisar as participações dos diversos tipos de vefculos nos desembolsos e nas receitas, constata-se que as tarifas dos 
veículos pesados estão até proporcionalmente menores do que deveriam ser. Ou seja, o critério de multiplicadores de tarifa 
adotado no Programa de São Paulo beneficia, e não penaliza como tem sido dito, a categoria dos veículos comerciais de carga.

A título de exemplo, as receitas auferidas com veículos pesados (39 % do total das receitas de pedágio no caso do lote 
1 Autoban) quando confrontadas com os custos provocados por estes veículos (51 % do total do desembolso no caso do 
Lote 1 - Autoban) confirmam, mais uma vez, que os veículos leves subsidiam os veículos pesados.

• Os caminhões com maior número de eixos são menos danosos aos pavimentos do que os de menor número de eixos?
Diferentemente do que é imaginado pelo senso comum, estudos científicos mostram que eixos duplos e triplos são,

em geral, mais danosos ao pavimento do que os eixos simples.
Em função da ineficiência de distribuições de cargas na suspensões de eixos duplos e triplos, estes apresentam eixos 

com cargas muito superiores à máxima permitida, tornándo-se potencialmente muito mais agressivos ao pavimento, além 
de individualmente violarem a carga máxima legal de um eixo simples.

Portanto, não é correto afirmar-se que os caminhões de mais eixos são penalizados pelo sistema de multiplicadores 
das tarifas pois, sob a ótica de dano ao pavimento, eles causam danos mais do que proporcionais à relação de multiplica
dores de tarifas que os diferencia dos caminhões de 2 eixos.

• O balanço entre as receitas e despesas projetadas nos planos de negócios das concessionárias revela desequilíbrio, 
com rentabilidades exageradas e receitas muito elevadas frente aos desembolsos?

Os nove lotes de concessão já contratados e em operação no Estado de São Paulo, no momento da realização do 
Estudo, totalizam 2.330 km de extensão de rodovias a foram identificados, nos Editais de Licitação, pelos números 1,3,5,8, 
9,10,11,12 e 22. Dados coletados junto às propostas dos vencedores das respectivas concorrências - agora compondo os 
Planos de Negócios das nove concessionárias em operação - constituem uma amostra informacional adequada para análi
se da estrutura de Ingressos e Desembolsos previstos. As informações levantadas nesta amostra encontram-se organiza
das nos quadros seguintes.

Antes de se iniciar a avaliação dos mesmos, é da maior importância ressaltar que, ao se analisar as receitas e as despesas 
do conjunto de nove concessionárias, trabalhou-se, para não incorrer em erros básicos de comparação de montantes ao longo 
do tempo, com conceitos elementares de matemática financeira, trazendo os montantes de receita e despesa para o valor pre
sente, utilizando-se, para tanto, uma taxa de desconto considerada igual ao custo de oportunidade dò capital (por exemplo, 12 
% ao ano, conforme foi aqui utilizado). Somente assim é possível realizar uma avaliação que leve em conta o valor diferenciado 
do dinheiro ao longo do tempo, proporcionando, assim, resultados consistentes e efetivamente comparáveis.

No tocante aos Desembolsos, pode-se fazer uma primeira classificação de uso, baseada na aplicação direta dos recursos:
• os Desembolsos ligados à Finalidade da Concessão representam 73,7% do total, englobàndo 27,4% de Investimentos, 

25,9% de Gastos Operacionais, 17,8% de Encargos Financeiros e 2,6% do Valor Variável da Concessão (que é uma parcela 
dos 12,9% correspondentes aos Direitos de Concessão), e;

• os Desembolsos referentes ao Custo do Processo de Concessão representam 26,3% do total, envolvendo 16,0% de 
Desembolsos sobre o Lucro (contribuição social, imposto de renda e distribuição de dividendos) e 10,2% do Valor Fixo da 
Concessão (parcela principal dos 12,9% correspondentes aos Direitos de Concessão).

Discriminação 
(Nível de preço: Julho/98

Valor corrente 
(R$ mil)

Valor presente 
A 12% aa (R$ mil)

% do Valor 
Presente

1 - DESEMBOLSOS (1.1+ ... +1.5) 26.659.284 10.461.591 100,0%
1.1-Operacionais (1.1.1+... +1.1.6) 7.438.560 2.709.382 25,9 %
1.1.1 - Pessoal / Administradores 3.656.960 1.339.917 12,8%
1.1.2 - Conservação de Rotina 1.192.508 436.423 4,2 %
1.1.3 - Consumo, Transportes e Diversas 990.014 385.169 3,6 %
1.1.4 - Tributos s/ Faturamento 1.099.054 357.171 3,4%
1.1.5 - Seguros e Garantias 478.457 185.014 1,8%
1.1.6 - Participação nos Lucros 21.567 5.688 0,1 %
1.2 - Investimentos /  Imobilizado (1.2.1 +... + 1.2.6) 4.927.709 2.869.078 27,4 %.
1.2.1 - Ampliação Principal 1.349.577 933.444 8,9 %
1.2.2 - Conservação Especial 1.286.347 805.717- 7,7 %
1.2.3 - Equipamentos, Veículos, Sistemas 535.910 288.933 2,8 %
1.2.4 - Desapropriações 170.676 133.288 1,3 %
1.2.5 - Conservação Especial 1.482.524 624.116 6,0%
1.2.6 - Contratos Sub-rogados e Indenizações 102.675 83.580 0,8 %
1.3 - Direito da Concessão (1.3.1 + 1.3.2) 3.515.706 1.346.999 12,9 %
1.3.1 - Valor Variável da Concessão . 853.391 275.326 2,6 %
1.3.2 - Valor Fixo da Concessão 2.662.315 1.071.673 10,2%
1.4- Financeiros (1.4.1 +... + 1.4.3) 3.636.743 1.860.656 17,8 %
1.4.1 - Amortização de Financiamentos 2.332.938 1.116.225 10,7 %
1.4.2 - Movimento da Conta Reserva - 19.425 0,2 %
1.4.3 - Encargos s/ Financiamentos 1.303.805 725.006 6,9 %
1.5 - Desembolsos sobre Lucro (1.5.1 +... +.1.5.3) 7.140.567 1.675.175 16,0%
1.5.1 - Contribuição Social 947.091 249.809 2,4 %
1.5.2 - Imposto de Renda 2.959.464 779.714 7,5 %
1.5.3 - Distribuição Dividendos 3.234.012 645.652 6,2 %

Fonte: Planos òe Negócios das Concessionárias (inclusos nos documentos de concorrência)

As Receitas auferidas pelas concessionárias representam 80,4% dos Ingressos previstos no Programa, cabendo os 
19,6% restantes aos recursos de Capital, ou seja, o somatório dos aportes dos acionistas e capitais de terceiros (oriundos 
de empréstimos contraídos pelas concessionárias).

Discriminação 
(Nível de preço: Julho/98

Valor corrente 
(RSmil)

' Valor presente 
A 12% aa (R$ mil)

% do Valor 
Presente

2 -RECEITAS 29.174.317 9.320.242 100,0 %
2.1 - Receitas (2.1.1 + ... +2.1.3) 29.174.317 9.320.242 100,0 %
2.1.1 - Receitas de Pedágio 27.936.066 9.015.207 96,7 %
2.1.2 - Outras Receitas Operacionais 509.346 162.373 1,7 %
2.1.3 - Receitas Financeiras e Não Operacionais 728.905 142.662 1,6 %

Fonte: Planos de Negócios das Concessionárias (inclusos nos documentos de concorrência)
É importante observar que o saldo de caixa (ou seja, a diferença entre Desembolsos e Receitas) é da ordem de R$ 1,12 

bilhão (em valor presente), correspondendo a 10,8% do total de Desembolsos.
Quanto aos indicadores financeiros, verifica-se, para o caso das nove concessões já contratadas, que o "pay back 

period" (período de retorno do capital investido) ou, em outras palavras, o ano em que o fluxo de caixa passa de negativo a 
positivo, ocorre entre o 8a e.o 9a ano do prazo contratual (de 20 anos).

Portanto, durante quase toda a primeira metade do prazo contratual, os acionistas das concessionárias conviverão com 
saldos de caixa acumulados negativos. Entre o 8a e o 9a. anos é que os fluxos de caixa se tornarão positivos e as sucessivas 
margens operacionais começarão a gerar o retorno sobre o capital aportado, de forma que, ao final do prazo contratual, os 
acionistas obterão um retorno de, aproximadamente, 25 % ao ano do capital próprio investido.

Neste contexto, vale lembrar que, criado para viabilizar investimentos de monta na rede principal de rodovias do 
Estado de São Paulo, o Programa de Concessões exige um maior volume de investimentos nos anos iniciais do prazo con
tratual (compreendendo a abertura de novos trechos, duplicações, implantação de terceiras faixas e marginais, etc.), 
enquanto no restante do prazo da concessão prevê-se uma programação menos intensiva de obras - dando lugar, porém, a 
uma constante esforço de manutenção e operação viárias, em níveis compatíveis com os volumes de tráfego.

Em função disso, os fluxos de caixa dos nove contratos de concessão se mostram expressivamente negativos ao longo 
desse período inicial - ou seja, os desembolsos ultrapassam largamente as receitas das concessionárias. Com efeito, a con
centração dos investimentos nos anos iniciais da concessão provoca, concomitantemente, elevada necessidade de finan
ciamento. Essa necessidade estará sendo atendida pelos aportes de capital dos acionistas das concessionárias e por

empréstimos por elas alavancados junto ao mercado financeiro. De fato, 96,2% do capital (próprio ou de terceiros) a ser 
aplicado nas nove concessões concentram-se nos primeiros cinco anos do prazo contratual.

Discriminação 
(Nível de preço: Julho/98

Valor corrente 
(R$ mil)

Valor presente 
A 12% aa (R$ mil)

% do Valor 
Presente

3-FUNDING (3.1+3.2) 3.043.616 2.268.195 100,0 %
3.1 - Capital Social 710.689 510.691 22;5 % -
3.2 - Capital de Terceiros 2.332.927 1.757.504 77,5 %

Fonte: Planos de Negócios das Concessionárias (indusos nos documentos de concorrência)

No total, em valor presente, os acionistas das nove concessionárias aportarão recursos próprios de capital da ordem 
de R$ 510,7 milhões. Acresce-se a isso R$ 1,8 bilhão que será aplicado no Programa a partir de empréstimos tomados pelas 

' próprias concessionárias, sem qualquer participação do Estado. Tem-se, assim, um montante de R$ 2,27 bilhões, em recur
sos de capital, a ser efetivamente aplicado na rede rodoviária formada pelos nove primeiros lotes de concessão. De modo 
geral, pode-se dizer que, em média, nos cinco primeiros anos, cerca de R$ 586 milhões (a valores correntes) serão viabiliza
dos anualmente pela iniciativa privada, através de aportes de capital ou da liberação de financiamentos.

No âmbito da presente avaliação outro aspecto a se considerar é o pagamento do Direito de Concessão (Valor Fixo + 
Valor Variável), o qual representa expressiva contribuição ao processo de financiamento do setor rodoviário paulista, na 
medida em que gera recursos que permitem ao Poder Concedente realizar a fiscalização das concessões e das obras e ser
viços nelas incorporadas, além de incrementar a verba orçamentária do DER/SP, em montantes correspondentes a 11,6% 
dos Ingressos Totais e 14,5% das Receitas.

Concluindo esta avaliação, ao relacionar os Desembolsos com as Receitas, verifica-se que as Despesas Operacionais e 
os Investimentos correspondem a 60% das Receitas, revertidos diretamente às rodovias concedidas. Ao se considerar tam
bém os Encargos Financeiros (equivalentes a 20% da Receita), necessários à viabilização dos investimentos na etapa inicial 
das concessões, e mais o Valor Variável do Direito de Concessão (igual a 2,9% da Receita), fica patente que cerca de 82,8% 
da Receita é, direta ou indiretamente, revertida às rodovias concedidas.

• Qual é a relação benefício-custo para os usuários das rodovias paulistas, em decorrência do Programa de 
Concessões?

Levando em conta o prazo de 2Q anos de concessão, para chegar-se a essa conclusão precisariarii ser considerados 
dois cenários de intervenção na infra-estrutura viária: o primeiro, reproduzindo o modelo de administração/exploração das 
rodovias diretamente pelo Estado; o segundo, correspondendo ao modelo de administração/exploração por concessionária 
privada, o qual se configura segundo as regras dos contratos de concessão.

Estudo disponibilizado à CPI estabeleceu, para cada um dos cenários, um padrão de deterioração do pavimento ao 
longo do tempo, o qual é função do tráfego que anualmente utiliza a rodovia e do nível de intervenção própria de cada 
agente gerenciador da rodovia (Estado ou Concessionária).

No cenário de intervenção por concessionária, os investimentos nas rodovias, em especial no pavimento, são determi
nados em contrato e, por isto, a sua modelagem ao longo do tempo é imediatamente estabelecida.

No cenário de continuidade do modelo estatal, adotou-se como referência padrão o histórico registrado nos últimos 
anos, que pode, de modo geral, ser assim resumido: a degradação do pavimento é função da demanda de tráfego no hori
zonte temporal e sua recuperação/manutenção, face à notória escassez de recursos orçamentários, somente é feita quando 
a rodovia se apresenta em condições precárias. A atuação estatal vem sendo, via de regra, calcada na manutenção correti
va, não havendo, normalmente, condições de se trabalhar com manutenção preventiva, que certamente anteciparia proble
mas de degradação do pavimento. Neste cenário não se considera a execução de novos investimentos em aumento da 
capacidade de tráfego, os quais são exigidos nos contratos de concessão, não sendo, portanto, apropriados benefícios 
decorrentes de intervenções desta natureza. Por outro lado, são mantidos os valores de tarifa e a localização dos postos de 
pedágio existentes antes da concessão.

Como se sabe, as crescentes dificuldades orçamentárias do Poder Público têm inviabilizado não só a realização de 
investimentos importantes como também, em muitos casos, a própria manutenção do patrimônio público. Apesar da exis
tência no Estado de São Paulo de um sistema de pedagiàmento de rodovias, anterior à implantação do Programa de 
Concessões de Rodovias, com geração de receitas diretamente revertidas à rede estadual, os resultados alcançados, de um 
modo geral, não permitem desenhar um modelo de atuação com diferenças expressivas do modelo tradicional de gestão 
estatal. Daí, inclusive, a opção política pela implementação do Programa de Concessões de Rodovias.

Contudo, devido às diferenças de políticas e de padrões operacionais praticados pelos órgãos rodoviários do Estado, optou- 
se por desdobrar o cenário de intervenção estatal em duas variantes, a primeira, correspondente ao modelo de atuação da 
DERSA nos chamados "sistemas rodoviários" (Anhangüera - Bandeirantes, Anchieta - Imigrantes, Castelo Branco, etc.) e, a 
segunda, reproduzindo o modelo clássico de atuação do Estado no restante da rede rodoviária, sob responsabilidade do DER/SP.

Estabelecidos os cenários de intervenção viária, passou-se ao confronto, ano a ano, dos custos "com" e "sem conces
são", considerando as alterações de pedágio e a variação de custo operacional, para cada categoria de veículo (automóvel, 
ônibus e caminhões de 2, 3 e 5 eixos).

Nos custos comparados, foram analisados tanto os componentes ligados aos custos fixos do veículo (capital, tripula
ção, etc.), que tendem a variar com o tempo de viagem, quanto os componentes ligados aos custos variáveis (combustível, 
lubrificantes, manutenção, rodagem, etc.), que variam com a distância percorrida e com as características do relevo e as 
condições da superfície de rolamento (pavimento) da rodovia utilizada.

Estrutura dos Custos Operacionais
Custos Variáveis: Custos Fixos:
- combustível -mão-de-obra de operação
- lubrificantes - depreciação
- rodagem - custo de capital
- peças e manutenção

Após a classificação de cada trecho da malha rodoviária paulista segundo o "relevo da região" e a "condição do pavi
mento", foi calculado o custo operacional de cada unia das categorias de veículo (automóveis, ônibus e caminhões de 2 
eixos, de 3 eixos e de 5 eixos), em cada trecho, em cada um dos vinte anos da concessão.

Esses custos operacionais foram calculados do ponto de vista "financeiro” , por ser este o que efetivamente interessa 
aos proprietários /  operadores privados dos veículos, e que o resultado líquido auferido pelo usuário é um valor médio da 
diferença entre o ganho financeiro decorrente da variação de custo operacional e o dispêndio adicional com pedágios na 
rota percorrida, para cada um dos 20 anos. •

Na avaliação, foi analisada uma rede de simulação com 4.045 km de extensão total, englobando 309 trechos homogê
neos (links), delimitados em função do relevo da região atravessada (plano, ondulado e montanhoso), do estado inicial do 
pavimento (bom, regular, mau e péssimo) e do tipo de pista (simples ou dupla). A cada link dafede analisada foram ainda 
atribuídas as seguintes características: extensão quilométrica, tipo e data da intervenção programada para aumento de 
capacidade, existência ou não de praça de pedágio e tarifas correspondentes.

Para cada um dos links da rede analisada foram calculados os tempos de viagem e os custos operacionais correspon
dentes às diferentes categorias de veículos, aplicando a metodologia baseada no modelo HDM III, desenvolvido pelo Banco 
Mundial para aplicação no Brasil. Utilizou-se, como inputs deste processo, os atributos físico-operacionais antes referidos, 
correspondentes aos diferentes cenários de intervenção na infra-estrutura viária.

Os resultados obtidos permitiram a montagem, para cada categoria de veículo, de mapas-chave da rede analisada, nos 
quais, atribuiu-se a cada link o resultado líquido (diferencial de custo operacional menos diferencial de gasto com pedágjo), 
permitindo ao interessado determinar facilmente resultados gfobais entre pares de origem e destino (ou seja, pór rota).

Obtido o resultado líquido auferido, em cada link, por cada categoria de veículo, passou-se à determinação do resulta
do líquido global, que é o somatório dos resultados alcançados em cada um dos links da rede rodoviária concedida (ou 
seja, no sistema como um todo), considerados ao longo dos 20 anos do prazo contratual e trazidos ao valor presente pela 
taxa de desconto de 12% ao ano.

Os resultados obtidos, por categoria de veículo, estão apresentados no quadro seguinte:

Categoria d e : Veículo Resultado Líquido Global (valor presente em R$; taxa de 12% aa)
Automóvel 120.465.283
Ônibus (10.240.349)
Caminhão de 2 eixos ■ 681.203.478
Caminhão de 3 eixos 1.634.133.195
Caminhão de 5 eixos 1.466.101.620

Vale notar que, ao longo do periodo da concessão, os ganhos auferidos pelo conjunto de usuários, no âmbito global da 
rede concedida, considerando as cinco categorias de veículo, alcançam o montante de R$ 3,89 bilhões.

Por esse resultado, pode-se afirmar que o conjunto dos usuários terá um ganho cerca de três vezes superior ao do con
junto de concessionárias ao longo do período de concessão. Ou seja: de cada R$ 1 em ganhos, R$ 0,75 irão para os usuá
rios, restando R$ 0,25 para as concessionárias. Além disso, há os ganhos que serão propiciados pelo pagamento de impos
tos, tributos e direito de concessão, cujos benefícios não foram medidos no estudo.

Os resultados alcançados na presente avaliação, resumidos no quadro abaixo, mostram que a redução do custo opera
cional dos caminhões é significativamente maior do qué o gasto com pedágio, produzindo, consequentemente, resultados 
líquidos médios por quilómetro positivas, nas três categorias analisadas (caminhões de 2, 3 e 5 eixos), com redução de 
custo significativa (entre 7,9% e 14,7%).

Verifica-se também que, em termos médios, apenas os ônibus apresentam resultado líquido negativo, ainda assim 
bastante reduzido. Os automóveis apresentam resultado líquido nulo, ou seja, o ganho de custo operacional equivale ao 
diferencial de gastos com pedágio. ■

Estes resultados confirmam o subsídio cruzado entre automóveis (e ônibus) e caminhões e deixam claro que estes últi
mos são os maiores beneficiados com a implementação do Programa de Concessões de Rodovias do Estado de São Paulo.

Nível de preço: Julho de 1998
Categoria 
de Veículo

Custos Operacionais - R$/km Gasto com Pedágio - R$/km Resultado
Líquido

Redução de 
Custo

Sem
Concessão
(A)

Com
Concessão
(B)

Diferença
(CMA-
B)

Sem
Concessão
(D)

Com
Concessão
(E)

Diferença 
(FME - 
D)

(G) = (C- 
F)

(H) = 
(G)/(A+D)

Auto 0,18 0,15 0,02 0,02 0,05' 0,02 0,00 0,0%
ônibus 0,65 . 0,62 0,04 0,05 0,09 0,05 -0,01 -1,43%
Cam. de 2 
eixos

0,50 0,38 0,12 0,05 0,09 0,05 0,07 13,58 %

Cam. de 3 
eixos

0,98 0,76 0,22 0,07 0,14 0,07 0,15 14,71 %

Cam. de 5 
eixos

1,50 1,26 0,24 0,11 0,23 0,12 0,13 7,88%

Os resultados são realmente muito expressivos, o que é algo importante para justificar o Programa de Concessões. No 
entanto, duas observações são oportunas. Em primeiro lugar, ficou claro que esses dados foram produzidos pela 
Associação Brasileira de Concessionárias de Rodovias, já com os contratos de concessão em andamento, e não, como seria 
de se esperar, pelo Governo do Estado, na fase anterior à criação do Programa de Concessões. A segunda nota é também 
importantíssima: se o Estado está, de fato, comprometido com os resultados do Programa e acredita neles, por que não 
toma a frente na divulgação desse tipo de informação? ‘



6.1.8. Preparação do Estado para a gestão do Programa
• Estrutura e Sistema de Fiscalização e Regulação do Programa pelo Estado
A fiscalização exercida até o momento, nas atividades desenvolvidas pelas concessionárias é absolutamente incompatível 

com a envergadura do Programa e a velocidade em que estão sendo realizadas as diversas etapas dos contratos de concessão.
Apesar das Concessões terem sido iniciadas há mais de dois anos, ainda não está em atuação a Agência Reguladora, que 

deve ser a entidade responsável pela regulação e pela garantia da plena fiscalização da execução dos contratos de concessão.
Somente por atuação e pressão desta CPI é que foi enviada, para a apreciação da Assembléia Legislativa do Estado de 

São Paulo, em março de 2000, o Projeto da Lei de Criação da Agência Reguladora dos Transportes do Estado de São Paulo.
Até o momento, as concessionárias tem sido fiscalizadas pela Comissão de Concessões, através de suas varias 

Coordenadorias e esporadicamente pelas CAF¥s. Pela composição heterogênea das CAF¥s, envolvendo vários setores da 
sociedade organizada, as avaliações são realizadas de forma subjetiva e pessoal, despojada de embasamento técnico. Os 
quesitos avaliados não levam em conta aspectos fundamentais do cumprimento do contrato de concessão como os prazos 
de execução de investimentos em obras.

Em diversos aspectos, como por exemplo a fiscalização da obtenção de receitas e a verificação do cumprimento das obri
gações contratuais das concessionárias quanto, especialmente, ao cumprimento do programa de investimentos, a fiscalização 
mostrou-se insuficiente, amadorística e incapaz de garantir o atingimento dos objetivos maiores do Programa de Concessões.

As receitas de pedágio são acompanhadas através dos relatórios emitidos pelas próprias concessionárias e por traba
lhos de campo, realizados pela Coordenadoria de Operações da Comissão de Concessões, através da filmagem das praças 
de pedágio. Inclusive foi dito, nesta ÇPI, que os valores encontrados pela fiscalização da Comissão de Concessões estão 
abaixo daqueles informados pelas Concessionárias, o que é um indício de inexistência de fraudes.

Apesar de todos os atrasos no cumprimento de investimentos e da não execução dos serviços aos usuários nós níveis 
previstos no edital, são ainda incipientes as multas aplicadas pela Comissão de Concessões. Inclusive foi alegada, para jus
tificar tal fato, a ampla possibilidade de defesa que as Concessionárias tem, dentro do processo administrativo.

• Seguros e Garantias
Apesar de estar previsto que o Estado poderá até mesmo reaver o objeto dado em Concessão, a qualquer tempo, caso 

haja a inadimplência, das concessionárias no cumprimento do Contrato de Concessão, foram introduzidos nos editais de 
licitação pesadas exigências de manutenção de seguros e garantias por parte das concessionárias.

Nesta casa foi registrado que uma das formas de permitir a redução das tarifas de pedágio seria através da diminuição 
das obrigações dè seguros e garantias.

Pelos depoimentos apresentados e pela análise do material fornecido pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, 
foi verificado que o cancelamento do primeiro processo de licitação do Lote 1 - Sistema Anhangüera-Bandeirantes, realiza
do em 1995, ocorreu porque o egrégio Tribunal entendeu que as garantias contratuais exigidas eram de tal ordem, que cer
ceava o direito de participação de concorrentes que não apresentaram propostas.

• Aspectos tributários
A Lei Federal Complementar ns 100, de 22 de dezembro de 1999 estendeu a incidência do I.S.S.Q.N. sobre as atividades 

de arrecadação de pedágio.
As Concessionárias' não estão fazendo o recolhimento dos valores devidos a cada município situado ao longo das 

rodovias que compõem cada lote, sob a alegação de que, para que se faça este pagamento, é necessária a existência de 
regulamentação, por parte de cada município.

Os nobres deputados que compõem esta CPI, solicitaram, das Concessionárias, o pagamento deste tributo, de forma 
espontânea, desde agora, independentemente de ter ocorrido a referida regulamentação.

Salienta-se que existem diferentes tratamentos da matéria nas propostas das Concessionárias, sendo que em alguns 
casos não foi prevista a incidência deste tributo, em outros casos foi prevista a incidência em alíquotas diferentes daquelas 
que estão sendo regulamentadas pelos municípios.

Nestes casos, conforme depoimento do Coordenador Geral da Comissões de Concessões, Sr. José Vitor Soalheiro Couto, 
a incidência do tributo deverá ser tratada no âmbito da recomposição do equilíbrio económico-financeiro dos contratos.

Guanto ao ICMS, que incide sobre o pedágio, aumentando o custo do frete, verifica-se que não foi ajustada, pelo 
Estado, a estrutura tributária de forma a excluir o valor gasto pelas transportadoras com pedágio da base de cálculo deste 
tributo, fato que geraria uma redução de cerca de 13,64 % na despesa vinculada ao pedágio.

• Destinação dos valores a serem pagos pelas Concessionárias ao Estado
Segundo o apresentado nos depoimentos dos Coordenadores da Comissão de Concessões e do Secretário Adjunto 

dos Transportes, os valores referentes ao ônus variável da concessão, que corresponde a 3% das receitas das concessioná
rias, ficam depositados em conta bancária do DER, na forma de aplicações financeiras. Estes recursos serão utilizados pela 
futura Agência Reguladora, a partir da operacionalização da mesma. Parte destes recursos, cerca de R$ 600 mil mensais, é 
utilizada para o custeio da Comissão de Monitoramento e Fiscalização das Concessões da Secretaria dos Transportes.

Ouanto ao ônus fixo, o Estado recebe, anualmente, cerca de R$ 150 milhões, valor este que é incorporado à massa de 
recursos orçamentários do DER.

• DERSA E DER: Desprestígio e Desmonte
Segundo denúncias apresentadas a esta CPI pelo Sr. Lineu Neves Mazano, Presidente do Sindicato dos Servidores do 

Departamento de Estadas de Rodagem do Estado de São Paulo - DER, o Governo do Estado vem adotando uma postura e 
praticando ações que estão sucateando e desmontando a estrutura do DER. Suas denúncias mostraram que o 
Departamento está em situação dramática, sem equipamentos, sem recursos materiais e humanos. Seus servidores rece
bem hoje o salário bruto inicial de apenas R$ 220,00 e há muito não existe uma política de qualificação e requalificação 
profissional de seus técnicos e funcionários nos diversos níveis.

Há que se definir uma política ampla, séria e coerente para a atuação futura do DER, que reconheça e aproveite a larga 
experiência deste órgão e de seus técnicos, com plano de carreira para seus funcionários e a definição, por parte do atual 
Governo, das atribuições que se esperam deste órgão.

• Cupons de pedágio da DERSA e do DER
O Sr. Secretário dos Transportes, Michael Paul Zeitlin, através da Resolução ST-22 de 30 de outubro de 1998, instituiu o 

desconto, atualmente vigente, sobre os cupons de pedágio emitidos pela DERSA e pelo DER e beneficiando, em tese, os 
transportadores de cargas, transportadores autônomos de cargas e/ou entidades representativas destas categorias e trans
portadores de passageiros do Estado de São Paulo.

Estes cupons passaram a ter um desconto máximo de 20% em relação ao valor de face, em função do número de 
cupons adquiridos, sendo que ó Estado arca integralmente com este ônus. As concessionárias recebem integralmente os 
valores dos cupons, vigentes na data de recebimento dos mesmos nas cabinas de pedágio.

Muito se tem falado acerca de fraudes e irregularidades no repasse desses cupons para os destinatários finais, sendo 
que está em andamento, um inquérito policial para investigar as denúncias realizadas na região de São Vicente, para averi
guar a existência de um mercado negro de cupons.

Quanto aos procedimentos, foi apurado que a concessionária recebe pagamento dos usuários em moeda corrente, 
cheque ou cupons emitidos pela Dersa ou DER.

Os cupons recebidos dividem-se em três tipos, a saber:
• Cupom Comum - que é adquirido por qualquer usuário nos locais de venda mantidos pela Dersa e DER, ao preço da 

tarifa vigente;
• Cupom “ Carga A” - com desconto de 10% (dez por cento) sobre o preço da tarifa vigente;
• Cupom "Carga B" - com desconto de 20% (vinte por cento) sobre o preço da tarifa vigente;
Os cupons recebidos pela Concessionária são ressarcidos mensalmente pelo DER e/ou DERSA, conforme o valor da 

tarifa vigente - ou seja, pelo valor de face.
Por conta disso, o pagamento realizado pelas concessionárias ao Estado, a título de "Preço da Delegação" fica total

mente desvirtuado, tendo em vista que deveria ser tão somente usado na conservação de outras rodovias e cobertura das 
despesas do Governo para a fiscalização do cumprimento das obrigações pelas concessionárias.

Por fim; a sistemática de desconto significa um óbice à obtenção de financiamentos internacionais - uma das premis
sas adotadas pelo Programa de Concessões Estadual - tendo em vista que os órgãos financiadores não aceitam a manipu
lação pelo Estado das receitas das concessionárias.

Por estas razões, o desconto atualmente concedido pelo Estado na aquisição de cupons deve ser extinto, sendo o "vale 
pedágio", recentemente implementado e atualmente em vias de regulamentação por parte do Governo Federal, uma alter
nativa para a sua substituição, sem prejuízos à sociedade.

Durante o transcorrer dos trabalhos desta Comissão, muito se falou na instituição do "vale-pedágio", de âmbito nacio
nal, como forma de desonerar os caminhoneiros, transferindo a responsabilidade pelo pagamento da tarifa de pedágio 
para o embarcador da carga.

Esta medida; se concretizada a bom termo, deverá atender várias reivindicações dos caminhoneiros autônomos e dos 
transportadores, minimizando questionamentos que hoje são feitos contra o processo de concessões rodoviárias.

6.1.9. Interfaces entre o Governo e as empresas concessionárias
Com o objetivo de promover a interface entre o Governo do Estado e as concessionárias, foi criada a Comissão de 

Monitoramento das Concessões e Permissões de Serviços Públicos no âmbito da Secretaria de Transportes, através do Decreto 
Estadual n "  43.011, de 03 de abril de 1998. Esta Comissão de Concessões tem por função principal o acompanhamento e fiscali
zação dos serviços delegados a particulares, para atendimento do disposto no parágrafo único do artigo 32 da Lei n "  7.835/92.

Esta Comissão de Concessões tem as seguintes funções:
• Concluir entendimentos com as empresas adjudicatárias das concessões rodoviárias, visando à assinatura dos res

pectivos contratos e a transferência de controle das rodovias concedidas;
• Zelar pelo cumprimento dos contratos de concessões rodoviárias e das permissões outorgadas à iniciativa privada, 

implantando e desenvolvendo procedimentos necessários, com apoio dos órgãos da Secretaria dos Transportes e das enti
dades a ela vinculadas;

• Propor ao Secretário dos Transportes a formalização dos atos derivados das atividades relacionadas aos contratos de 
concessões e aos atos de permissão;

• Assessorar o Secretário dos Transportes em matérias diretamente relacionadas com concessões e permissões no 
setor de transportes;

• Elaborar os estudos e demais atividades desenvolvidas sob a égide da Secretaria dos Transportes, visando à institui
ção de agência reguladora e fiscalizadora de concessões e permissões de serviços públicos do setor de transportes do 
Estado e propor as medidas que se fizerem necessárias;

• Fornecer elementos para o aprimoramento institucionál, tecnológico e procedimental das concessões e permissões 
do setor de transportes.

Contudo, já ficou evidente que a estrutura existente para a fiscalização e monitoramento das concessionárias de rodo
vias é insuficiente e ineficaz.

Assim, a única solução que poderá ser considerada como a interface ideal entre o Governo e as concessionárias, será a 
Agência Reguladora Estadual, por cuja criação e implementação esta CPI está fazendo tantos esforços.

Pelos depoimentos colhidos em sessões desta CPI verificou-se, conforme já foi dito, a fragilidade da fiscalização que 
esta sendo realizada, seja na execução do programa de investimentos seja na arrecadação das receitas de pedágio.

Essa situação é insustentável, porque um Programa desse vulto e complexidade não pode ficar à mercê do envolvi
mento pessoal de meia dúzia de técnicos, como vem ocorrendo.

Ademais, a futura Agência deverá, na opinião deste Relator, ser voltada à regulação do Programa, protegendo-o de 
intervenções desequilibradas como as verificadas recentemente em outros Programas em curso no País. A fiscalização 
poderá até continuar a ser feita pelo próprio DER, mas obviamente isso deverá ocorrer em bases profissionais, mediante a 
alocação de equipes convenientemente dimensionadas e preparadas para adoção de práticas adequadas de acompanha
mento dos contratos de concessão.

6.2. Investigação do cumprimento dos contratos de concessão, especialmente no tocan
te ao Programa de Investimentos e à Sistemática de Fiscalização pelo Governo do Estado

No presente capítulo, assim, como no capítulo 6.3 a seguir, este Relator, em respeito aos diligentes trabalhos desenvol
vidos pelos nobres relatores, deputados Claury'Alves da Silva, José Rezende, José Zico Prado e Roberto Morais, aproveita 
em sua quase totalidade as análises circunstanciadas por eles desenvolvidas, acerca da verificação de irregularidades no 
cumprimento dos contratos de concessão e na obtenção de receitas por parte das concessionárias.

REIMOVIAS
CENTROVIAS

SP-VIAS
INVESTIGAÇÕES SOBRE OS PROGRAMAS DE INVESTIMENTOS DAS CONCESSIONÁRIAS
O programa de investimentos previstos por Renovias Concessionária S.A. é aquele apresentado em sua Proposta 

financeira, quadro 6-A, IMOBILIZADO/INVESTIMENTO. São os quadros que se seguem, em moeda de julho de 1997.
Os documentos comprobatórios dos investimentos realizados por Renovias Concessionária S.A. foram solicitados a 

esta Concessionária através do Ofício CE/AB-94/2000 e encontram-se em anexo.
Uma análise comparativa dos investimentos efetuados por Renovias Concessionária S.A. com aqueles previstos em 

contrato demonstram estar a Concessionária realizando os investimentos previstos.
Apresentamos em seguida os dados informados por Renovias Concessionária S.A.

QUADRO DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS - OBRAS REALIZADOS
OBRAS Total Geral 

(R$ mil)
Situação da Obra Localidade

AMPLIAÇÕES PRINCIPAIS 12.577
Duplicação da Rodovia SP 340 do km 201,400 ao km 238,412 12.577 Em andamento Aguai - Casa Branca
DEMAIS OBRAS DE AMPLIAÇÃO / MELHORAMENTOS 29.039
Marginais / Faixas Adicionais 3.819
SP 344 - Terceiras Faixas do km 224,030 ao km 242,600 3.679 Em andamento São João da Boa Vista - 

Vargem Grande do Sul
Faixas de aceleração / desaceleração 140 Em andamento Toda malha rodoviária *
Instalações 18.693
Implantação e Modernização/Ampliação de Praçãs de Pedágio 17.545 Concluída
Implantação da Praça de Pedágio no km 41,000 da SP 215 - 
Vargem Grande do Sul 1.478 Concluída Vargem Grande do Sul
Ampliação e Modernização da Praça de Pedágio no km 
123,500 da SP 340 Jaguariúna 2.632 Concluída Campinas
Implantação da Praça de Pedágio no km 192,840 da SP 340 - 
Estiva Gerbi 2.523 Concluída Mogi Guaçu
Implantação da Praça de Pedágio no km 221,290 da SP 340 - 
Casa Branca 1.536 Concluída Casa Branca
Implantação da Praça de Pedágio no km 254,690 da SP 340 - 
Mococa 1.813 Concluída Casa Branca
Impantaçáo dá Praça de Pedágio no km 240,340 da SP 342 - 
Águas da Prata 2.069 Concluída Águas da Prata
Implantação da Praça de Pedágio no km 219,000 da SP 344 - 
Aguai 1.505 Concluída São João da Boa Vista
Implantação da Praça de Pedágio no km 230,440 da SP 344 - 
São João da Boa Vista 2.455 Concluída São João da Boa Vista
Implantação da Praça de Pedágio no km 252,140 da SP 350 - 
Itobi 1.534 Concluída Itobi
Instalação de Apoio e Bases Operacionais (Administração, 
CCO.SAU) 1.148 Em andamento Toda malha rodoviária *
Dispositivos de Entroncamento e Retornos Operacionais 6.223
SP 215-Trevo de Vargem Grande do Sul 266 Concluída Vargem Grande do Sul
SP 340 - Implantação e complementação de 13 dispositivos 
do km 201,400 ao km 238,412 2.414 Em andamento Aguai - Casa Branca
SP 350 - Implantação de 5 dispositivos 3.543 Em andamento São José do Rio Pardo 

e Itobi
SP 350 - Dispositivos do km 263,200 e km 262,100 3.110 Em andamento
SP 350 - Dispositivo do km 246,900 404 Concluída
SP 350 - Dispositivo do km 247,900 29 Em andamento
Outras Obras de Ampliação e Melhoramentos 304 Em andamento; Toda malha rodoviária *
CONSERVAÇÃO ESPECIAL 17.052
Pavimento 12.519
Recapeamento da SP 215 53 Em andamento Vargem Grande do Sul - 

Casa Branca
Recapeamento da SP 340 9.264 Em andamento Campinas - Mococa • 

Divisa M.G.
Recapeamento da SP 342 26 Em andamento São João da Boa Vista - 

Águas da Prata Div.MG.
Recapeamento da SP 344 2.733 Em andamento Aguai - São João da Boa 

Vista - Vargem Grande 
do Sul

Recapeamento da SP 350 443 Em andamento Casa Branca - São José 
do Rio Pardo

Dreno de Pavimento 290 Em andamento Toda malha rodoviária *
Recuperação de Obras de Arte Especiais e Correntes 471 Em andamento Toda malha rodoviária *
Dispositivos de Segurança e Proteção 410 Em andamento Toda malha rodoviária *
Sinalização Horizontal e Vertical 1.752 Em andamento Toda malha rodoviária *
Outras Recuperações e Com plementações 1.610 Em andamento Toda malha rodoviária *
Total geral 58.668
Toda malha rodoviária * : Campinas, Jaguariúna, Santo Antônio da Posse, Mogi Mirim, Mogi Guaçu, Estiva Gerbi, Aguai, 
Casa Branca, Mococa, São José do Rio Pardo, Itobi, Vargem Grande do Sul, São João da Boa Vista, Aguas da Prata.

QUADRO DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS - OBRAS REALIZADOS
CRONOGRAMA DAS OBRAS REALIZADAS E EM ANDAMENTO

OBRAS
Data

Programada 
de Início

Data 
Programada 
de Término

AMPLIAÇÕES PRINCIPAIS
Duplicação da Rodovia SP 340 do km 201,400 ao km 238,412 14/abr/99 13/abr/03
DEMAIS OBRAS DE AMPLIAÇÃO / MELHORAMENTOS
Marginais /  Faixas Adicionais
SP 344 - Terceiras Faixas do km 224,030 ao km 242,600 14/abr/99 13/abr/01
Faixas de aceleração / desaceleração 14/abr/00 13/abr/03
Instalações
Implantação e Modernização/Ampliação de Praças de Pedágio 14/abr/98 13/abr/99
Implantação da Praça de Pedágio no km 41,000 da SP 215 - Vargem Grande do Sul 14/abr/98 27/fev/99
Ampliação e Modernização da Praça de Pedágio no km 123,500 da SP 340 -Jaguariúna 14/abr/98 13/abr/99
Implanta Implantação da Praça de Pedágio no km 192,840 da SP 340 - Estiva Gerbi 14/abr/98 07/jan/99
Implantação da Praça de Pedágio no km 221,290 da SP 340 - Casa Branca 14/abr/98 23/fev/99
Implantação da Praça de Pedágio no km 254,690 da SP 340 - Mococa 14/abr/98 07/jan/99
Impantaçáo da Praça de Pedágio no km 240,340 da SP 342 - Águas da Prata 14/abr/98 19/mar/99
Implantação da Praça de Pedágio no km 219,000 da SP 344 - Aguai 14/abr/98 07/jan/99
Implantação da Praça de Pedágio no km 230,440 da SP 344 - São João da Boa Vista 14/abr/98 05/mar/99
Implantação da Praça de Pedágio no km 252,140 da SP 350 - Itobi 14/abr/98 27/fev/99
Instalação de Apoio e Bases Operacionais (Administração, CCO, SAU) 14/abr/98 13/abr/01
Dispositivos de Entroncamento e Retornos Operacionais
SP 215 - Trevo de Vargem Grande do Sul 14/out/99 13/abr/00
SP 340 - Implantação e complementação de 13 dispositivos do km 201,400 ao km 238,412 14/abr/99 13/abr/03
SP 350 - Implantação de 5 dispositivos 14/abr/99 13/j u 1/01
Outras Obras de Ampliação e Melhoramentos
CONSERVAÇÀO ESPECIAL
Pavimento
Recapeamento da SP 215 14/abr/01 13/abr/03
Recapeamento da SP 340 14/jul/98 13/abr/02
Recapeamento da SP 342 14/abr/01 13/abr/03
Recapeamento da SP 344 U/jul/98 13/abr/01
Recapeamento da SP 350 14/abr/00 13/abr/03
Dreno de Pavimento 14/abr/99 13/abr/03
Recuperação de Obras de Arte Especiais e Correntes 14/abr/99 13/abr/03
Dispositivos de Segurança e Proteção 14/abr/98 13/abr/03
Sinalização Horizontal e Vertical 14/abr/98 13/abr/03
Outras Recuperações e Complementações 14/ab r/99 13/abr/18



CRONOGRAMA DAS OBRAS REALIZADAS E EM ANDAMENTO
RELATÓRIO DE EFETIVAÇÃO DE DESEMBOLSOS 
INVESTIMENTOS - OBRAS .
MÊS AMPLIAÇÕES

PRINCIPAIS
DEMAIS OBRAS DE 

AMPLIAÇÃO/MELHORAM.
CONSERVAÇÃO

ESPECIAL
TOTAL GLOBAL

Abr/1998
Mai/1998
Jun/1998

1 Jul/1998
Ago/1998 34.075,26 34.075,26
Set/1998 53.816,00 53.816,00
Out/1998 31.200,00 31.200,00
Nov/1998 62.518,00 62.518,00
Dez/1998 5.307.723,65 1.520.308,35 6.828.032,00
Jan/1999 426.507,07 426.507,07
Fev/1999
Mar/1999 42.552,00 42.552,00
Abr/1999 18.574,17 210.538,83 229.113,00
Mai/1999 23.062,13 . 27.777,50 557.381,09 608.220,72
Jun/1999 58.347,58 5.559.335,58 272.606,89 5.890.290,05 .
Jul/1999 19.568,67 1.334.658,66 533.800,35 1.888.027,68
Ago/1999 91.703,02 3.019.832,65 237.287,64 3.348.823,31
Set/1999 3.095.754,67 2.655.828,78 5.225.179,37 10.976.762,82
Out/1999 1.082.237,58 1.840.148,56 2.399.791,61 5.322.177,75
Nov/1999 2.131.941,55 1.279.246,54 761.783,50 4.172.971,59
Dez/1999 1.733.668,29 1.198.522,64 998.564,87 3.930.755,80
Jan/2000 96.447,66 51.803,61 363.725,70 511.976,97
Total Global 8.375.283,15 22.901.568,67 13.080.968,20 44.357.820,02

RELATÓRIO DE EFETIVAÇÃO DE DESEMBOLSOS - INVESTIMENTOS - OBRAS
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS OBRAS A SEREM INICIADAS

OBRAS Total Geral (Jul/97) 
RS mil

AMPLIAÇÕES PRINCIPAIS 45.527
Duplicação da Rodovia SP 340 do km 238,412 ao km 281,770 41.226
Duplicação da Rodovia SP 342 - do km 229,000 ao km 235,100 4.301
DEMAIS OBRAS DE AMPLIAÇÃO / MELHORAMENTOS 88.048
Marginais / Faixas Adicionais 62.985
SP 215 - 2a Pista com rebaix. de greide do km 30,500 ao km 33,000 4.424
SP 215-Terc. Faixas do km 29,755 ao km 30,500 e do km 33,000 ao km 49,940 10.287
SP 340 - Terceiras Faixas do km 114,100 ao 167,730 (Pistas Norte e Suí) 32.967
SP 342 - Terceiras Faixas do km 237,500 ao km 251,150 3.343
SP 342 - Via Marginal entre km 229,200 ao km 229,700 371
SP 350 - Terceiras Faixas do km 238,410 ao km 272,100 9.718
Faixas Adicionais Ascendentes 1.875
Instalações 7.114
Implantação de PGF - Posto Geral de Fiscalização 7.114
Passarelas 948
Dispositivos de entroncamento e retornos operacionais (inclusive obras de arte) 16.463
SP 215 - Complementação de 3 dispositivos 3.270
SP 340 - Implant. e complem. de 8 dispositivos do km 122,000 ao km 169,400 2.602
SP 340 - Implant. e complem. de 13 dispositivos do km 238,412 ao km 281,770 9.953
SP 344 - Execução de acessos dos kms 227,950 e 242,6Q0 638
Outras Obras de Ampliação / Melhoramentos 538
Implantação de área de descanso 538
CONSERVAÇÃO ESPECIAL 38.576
Pavimento 38.576
Recapeamentos em todo o sistema, ao longo da Concessão 38.576
Total Geral 172.151

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS OBRAS A SEREM INICIADAS
CRONOGRAMA DAS OBRAS A SEREM INICIADAS
OBRAS Data Programada 

de Início
Duração 
em meses

AMPLIAÇÕES PRINCIPAIS
Duplicação da Rodovia SP 340 do km 238,412 ao km 281,770 14/abr/00 48
Duplicação da Rodovia SP 342 - do km 229,000 ao km 235,100 . 14/out/02 18
DEMAIS OBRAS DE AMPLIAÇAO /  MELHORAMENTOS
Marginais / Faixas Adicionais
SP 215 - 2- Pista com rebaix. de greide do km 30,500 ao km 33,000 14/jan/03 24
SP 215 - Terc. Faixas do km 29,755 ao km 30,500 e do km 33,000 ao km 49,940 14/abr/02 24
SP 340 - Terceiras Faixas do km 114,100 ao 167,730 (Pistas Norte e Sul) 14/abr/02 60
SP 342 - Terceiras Faixas do km 237,500 ao km 251,150 14/abr/00 24
SP 342 - Via Marginal entre km 229,200 ao km 229,700 14/abr/02 36
SP 350 - Terceiras Faixas do km 238,410 ao km 272,100 14/abr/00 24
Faixas Adicionais Ascendentes 14/abr/06 144
Instalações
Implantação de PGF - Posto Geral de Fiscalização 14/abr/00 12
Passarelas 14/abr/04 120
Dispositivos de entroncamento e retornos operacionais (inclusive obras de arte)
SP 215 - Complementação de 3 dispositivos 14/abr/02 24
SP 340 - Implant. e complem. de 8 dispositivos do km 122,000 ao km 169,400 14/jan/01 27
SP 340 - Implant. e complem. de 13 dispositivos do km 238,412 ao km 281,770 14/jan/01 39
SP 344 - Execução de acessos dos kms 227,950 e 242,600 14/abr/00 12
Outras Obras de Ampliação /  Melhoramentos
Implantação de área de descanso 14/abr/00 6
CONSERVAÇÃO ESPECIAL
Pavimento
Recapeamentos em todo o sistema, ao longo da Concessão 14/abr/03 180

CRONOGRAMA DAS OBRAS A SEREM INICIADAS
MEMORIAL DESCRITIVO E DE ANDAMENTO DAS OBRAS REALIZADAS E EM EXECUÇÃO
AMPLIAÇÕES PRINCIPAIS
Duplicação da Rodovia SP 340 do km 201,400 ao km 238,412
Construção de uma nova pista entre Aguai e Casa Branca, com diretriz paralela à pista existente e com duas faixas de 

rolamento em cada pista, compreendendo obras e serviços de terraplenagem, drenagem, pavimentação, obras-de-arte cor
rentes, obras-de-arte especiais e serviços complementares. Em função desta duplicação será necessária a complementação 
ou implantação de dispositivos de entroncamento, inclusive obras-de-arte especiais que serão descritas mais adiante. Além 
dos dispositivos de entroncamento e obras-de-arte especiais será realizado recapeamento da pista existente, onde necessá
rio, e a pavimentação do acostamento, também da pista existente, assim como execução de sinalização vertical e horizontal.

As obras foram iniciadas em abril de 1.999, e prevê-se a possibilidade de liberação ao tráfego de 10 km de duplicação 
ainda em abril do corrente ano. A conclusão de todo o trecho está prevista para abril/03.

Os 3 (três) dispositivos de entroncamento e retorno encontram-se praticamente concluídos e já foi iniciada a ponte 
sobre o Rio Jaguari no km 213+500.

DEMAIS OBRAS DE AMPLIAÇÃO / MELHORAMENTOS
Marginais /  Faixas Adicionais
Está prevista construção de marginais em apenas um segmento (incluído nas obras a iniciar). Quanto as obras já inicia

das, estão em andamento implantações de terceiras faixas e pavimentação de acostamentos e de faixas de aceleração e 
desaceleração.

SP 344 - Terceiras Faixas do km 224,030 ao km 242,600
As obras em andamento compreendem terceiras faixas, melhoramentos e pavimentação dos acostamentos, alarga

mento das obras-de-arte, reformulação dos dispositivos e execução de sinalização horizontal e vertical, entre São Joáo da 
Boa Vista e Vargem Grande do Sul.

Foram executados serviços em mais da metade do segmento, no entanto, ainda não foi decorrido metade do prazo. As 
obras foram iniciadas em abril/99.

Faixas de Aceleração /  Desaceleração
Visando melhorar nível de segurança do tráfego estão sendo implantadas faixas de aceleração e desaceleração em dis

positivos de entroncamento da SP 340 entre Campinas e Mogi Mirim. O início das obras de faixa de aceleração e desacele
ração foi antecipado.

Instalações
Implantação e Modernização/Ampliação de Praças de Pedágio
O padrão geral das edificações é compatível com aqueles já adotados pelo DER - SP e pela DERSA. As praças contem 

toda infra-estrutura hidro-sanitária e elétrica, poços, reservatórios, sistemas de esgoto, de combate à incêndio, de ilumina
ção, de telefonia e comunicação. O edifício da administração dos Pedágios conta com salas de administração, sala de contro
le de arrecadação, sala de controle de tráfego, cofre-forte, vestiários / sanitários. Cada praça contém um grupo de geradores 
para suprir as eventuais interrupções no fornecimento de energia pela rede pública assim como sistemas "no-break".

As praças de pedágio estão discriminadas abaixo :
Implantação da Praça de Pedágio no km 41,000 da SP 215 - Vargem Grande do Sul
Obra concluída em fevereiro/99. Possui 4 cabines e a cobrança é efetuada no sentido Leste (Casa Branca - Vargem 

Grande do Sul);
Ampliação e Modernização da Praça de Pedágio no km 123,500 da SP 340 - Jaguariúna
Obra concluída em dezembro/98. Possui 20 cabines, sendo que anteriormente possuía 15. A cobrança, após a reforma e 

modernização, passou a ser efetuada em ambos os sentidos Norte (Campinas - Mogi Mirim) e Sul (Mogi Mirim - Campinas);
Implantação da Praça de Pedágio no km 192,840 da SP 340 - Estiva Gerbi
Obra concluída em janeiro/99. Possui 8 cabines e a cobrança é efetuada no sentido Norte ( Estiva Gerbi - Aguai);
Implantação da Praça de Pedágio no km 221,290 da SP 340 - Casa Branca
Obra concluída em fevereiro/99. Possui 4 cabines e a cobrança é efetuada no sentido Sul (Casa Branca - Aguai);
Implantação da Praça de Pedágio no km 254,690 da SP 340 - Mococa
Obra concluída em janeiro/99. Possui 4 cabines e a cobrança é efetuada no sentido Norte (Casa Branca - Mococa);
Implantação da Praça de Pedágio no km 240,340 da SP 342 - Águas da Prata
Obra concluída em março/99. Possui 4 cabines e a cobrança é efetuada no sentido Norte (Águas da Prata - Divisa Minas 

Gerais);
Implantação da Praça de Pedágio no km 219,000 da SP 344 - Aguai
Obra concluída em janeiro/99. Possui 4 cabines e a cobrança é efetuada no sentido Oeste (São Joáo da Boa Vista - 

Aguai);
Implantação da Praça de Pedágio no km 230,440 da SP 344 - São João da Boa Vista
Obra concluída em março/99. Possui 4 cabines e a cobrança é efetuada no sentido Norte (São João da Boa Vista - 

Vargem Grande do Sul);
Implantação da Praça de Pedágio no km 252,140 da SP 350 - Itobi
Obra concluída em fevereiro/99. Possui 4 cabines e a cobrança é efetuada no sentido Norte (Casa Branca - São José do 

Rio Pardo). .
Instalações de Apoio e Bases Operacionais (Administração, CCO, SAU)
Compreendem a Administração Central, o Centro de Controle de Operações - CCO e as Bases Operacionais de'apoio 

aos serviços de Inspeção de Tráfego e Atendimento aos Usuários (SAU).
A Administração Central, e o Centro de Controle de Operações - CCO, estão funcionando no km 161 - pista sul - da SP 

340 em Mogi Mirim desde o início da concessão. As construções feitas correspondem a 1! fase. A 2S fase, na qual serão 
implantadas as instalações definitivas está sendo iniciada.

As instalações atuais contam com:
- Estacionamento
- Recepção
- Centro de Controle Operacional (CCO)
- Apoio logístico da operação
- Salas para diretoria, administração, assessoria de imprensa, conservação, jurídico, seção técnica, planejamento e reuniões
-Sanitários
Cada base operacional designada SAU consiste de uma construção com sala, varanda e sanitário e o pátio onde ficam 

posicionados os veículos de inspeção, apoio e socorro, tais como : ambulâncjas, guinchos, inspeção de tráfego, caminhão 
irrigadeira, apreensão de animais, etc.

Nos primeiros meses da concessão foram implantadas as seguintes bases - SAU:
- Delta I - Holambra .
- Delta II - Estiva
- Delta III - São João da Boa Vista
- Delta IV - Lagoa Branca
- Delta V - Mococa
- Delta VI - Casa Branca
Dispositivos de Entroncamento e  Retornos Operacionais
SP 215 - Trevo de Vargem Grande do Sul
Execução de rotatória para melhorar as condições de segurança no trecho de rodovia que tem interface com o trânsito 

local. Foram eliminados acessos críticos na travessia de área urbana de Vargem Grande do Sul, permitindo melhor segre
gação do tráfego urbano, que agora utilizam mais as marginais pavimentadas dos dois lados, do tráfego rodoviário. A sina
lização foi bem reforçada nesta travessia urbana, incluindo sinalização luminosa (amarelo piscante). Esta obra encontra-se 
concluída desde de dezembro/99, quando a data prevista era abril/00.

SP 340 - Implantação e Complementação de 13 Dispositivos do km 201,400 ao km 238,412 entre Aguai e Casa Branca
SP 340 -km  204
Passagem superior que dá acesso à estrada vicinal e também pode ser usada como retorno operacional, em estrutura 

de laje maciça de concreto protendido e fundação em tubulões com camisa de concreto.
SP 340 - km 206 + 900
Duplicação do viaduto de acesso à Pirassununga, composto por tabuleiro isostático de concreto armado. A superestru

tura segue o modelo convencional com vigas longitudinais, transversinas e painéis de laje esconsos. A mesoestrutura é 
formada por apoios aporticados, compostos de pilares de seção circular, prolongamentos dos tubulões, com travessa de 
travamento no topo.

SP 340-km 209+ 949
Trata-se de passagem inferior usada como retorno operacional e é composta por tabuleiro em laje maciça de concreto 

armado. A proposta de usar a metodologia executiva de concretagem no local para a construção destes tabuleiros, justifi
ca-se pelas facilidades executivas proporcionadas pela redução da altura estrutural e consequentemente das escavações, 
assim como da viabilidade de executar estas escavações posteriormente à construção dos viadutos. A fundação é de tubu
lões com camisa de concreto.

SP 340-km  213+ 500
Execução da Ponte sobre o Rio Jaguari Mirim, com fundação em tubulões escavados a ar comprimido com camisa de 

concreto e base alargada. A transferência de cargas das vigas aos pilares e tubulões será realizada por meio de travessas 
rígidas de concreto armado a eles vinculadas, formando pórticos transversais. As travessas foram projetadas prevendo-se 
a possibilidade do uso de metodologia com lançamento de vigas pré-moldadas através de içamento vertical.

SP340-km 215
Passagem superior usada como retorno operacional, dando acesso a estrada municipal com tabuleiro de laje maciça 

de concreto protendido.
A conclusão total dos 13 dispositivos entre Aguai e Casa Branca ocorrerá juntamente com o término da duplicação.
SP 350 - Implantação de 5 dispositivos entre Casa Branca e São José do Rio Pardo
Foram iniciadas obras em 4 dos 5 dispositivos previstos para a SP 350, faltando iniciar apenas o do km 269,2 que tem 

previsão de início em julho de 2000.
Todos os dispositivos da SP 350 estarão concluídos em abril/2001.
SP 350 - km 262 + 100 e km 263 + 200
Os dispositivos dos km 262,100 e 263,200 fazem parte de uma completa reformulação de um dos pontos mais críticos 

da malha viária da Renovias. Esta reformulação visa eliminar o chamado Trevo da Morte e melhorar os acessos à cidade de 
São José do Rio Pardo, desvinculando o tráfego local (urbano) da rodovia. A obra consiste na construção de uma grande 
rotatória para onde convergem a SP 350, a SP'207, a Avenida Perimetral e outro acesso a São José do Rio Pardo, contando 
com obras de terraplenagem, drenagem, pavimentação e sinalização, executadas de acordo com as normas de construção 
e segurança vigentes. Esta obra contempla ainda a execução de uma rotatória de menor porte para a interligação com a 
Avenida Perimetral e a relocação de parte da SP 350, sendo complementada por uma nova ponte sobre o rio Fartura áo 
lado da existente. No km 263,2 está sendo implantado viaduto que promove a ligação do Bairro Domingos de Syllos a área 
central de São José do Rio Pardo. As obras de arte especiais encontram-se em fase de acabamento (ponte sobre o Rio 
Fartura e Viaduto no km 263,2). Os serviços de terraplenagem, drenagem e pavimentação destes dispositivos que consisti
rão no acesso principal a São José do Rio Pardo estão bastante adiantados e deverão ser concluídos ainda no ano 2000, 
correspondendo a antecipação em relação ao previsto.

SP 350 - km 246 + 900 e km 247 + 900
O dispositivo do km 246,9 liga a SP 350 e a via de acesso a Itobi com a rodovia vicinal pavimentada que vai até Vargem 

Grande do Sul, criando áreas para conversões, proporcionando adequada canalização do tráfego. Estão concluídas as 
obras de terraplenagem, drenagem, pavimentação e sinalização. O dispositivo do km 247,9 tem como finalidade a reformu
lação total da circulação de veículos que hoje acessam Itobi através de 3 dispositivos muito próximos um do outro. A nova 
concepção, correspondendo a ampliação e remodelação do dispositivo central, permitirá que o tráfego urbano utilize mais 
as marginais, diminuindo-se o conflito com o movimento da rodovia, com enorme ganho de segurança. Este trevo encon
tra-se com obras em fase de terraplenagem e conclusão prevista para outubro de 2000.

Outras Obras de Ampliação e Melhoramentos
São considerados neste item serviços de remanejamento de interferências, sondagens, ensaios, levantamentos topo

gráficos e cadastrais para projetos e desapropriações relacionados a obras de ampliações e melhoramentos, bem como 
pequenas obras não enquadradas nos títulos anteriores.

CONSERVAÇÃO ESPECIAL
Os serviços adiante listados diferem da conservação de rotina, que também'exigem recursos não considerados nos 

valores apresentados no ofício do qual este memorial é um dos anexos. Enquanto a conservação de rotina é executada de 
maneira contínua visando manter os elementos construtivos da rodovia. A conservação /  manutenção especial está mais 
voltada a recuperações incluindo adequações a novas tecnologias, constituindo-se em obras e serviços de maior porte ou 
complexidade técnica necessárias de maneira geral em decorrência do término da vida útil de parcelas componentes do 
sistema viário.

Os principais serviços executados são listados adiante:
Pavimento
Recapeamento da SP 215
Os serviços neste trecho, entre Vargem Grande do Sul e Casa Branca, compreenderam execução de pequenas áreas de 

nova capa de CBUQ (Concreto Betuminoso Usinado à Quente), sobre o pavimento existente.
Recapeamento da SP 340
Pista Dupla : Estão sendo executados serviços de fresagem e recomposição com CBUQ (acompanhada de nova sinali

zação horizontal) visando restabelecer as condições estruturais abaixo da cota atual do pavimento, além de proporcionar 
boa qualidade de rolamento. Após a conclusão da fresagem serão executadas camadas de reforço, onde necessário, e de 
revestimento com capa de CBUQ em toda extensão.

Pista Simples : Antecipando-se ao cronograma inicial, face ao estado crítico em que se encontrava o pavimento ao iní
cio da concessão, Renovias providenciou de imediato a recuperação de condições de rolamento entre Aguai e a divisa com 
o Estado de Minas Gerais , passando por Casa Branca e Mococa, através da execução dos reparos da base do pavimento 
com remoção de grandes extensões de revestimento e execução de nova capa de CBUQ.

Recapeamento da SP 342
Os serviços neste trecho, entre São João da Boa Vista e Divisa de Minas Gerais, passando por Águas da Prata, com

preenderam execução de pequenas áreas de nova capa de CBUQ (Concreto Betuminoso Usinado à Quente), sobre o pavi
mento existente.

Recapeamento da SP 344
Pista Simples : Remoção do revestimento existente, quando necessário e execução de nova capa de CBUQ, permitindo 

condições de conforto e segurança e recuperando a sinalização horizontal. Além dos serviços já executados, que permitiram



condições satisfatórias de conforto e segurança, neste segmento entre São João da Boa Vista e Vargem Grande do Sul, 
ainda serão executadas camadas de reforço, onde necessário, e de revestimento com capa de CBUQ em toda extensão. 

Recapeamento da SP 350
Os serviços neste trecho, entre Casa Branca e São José do Rio Pardo, compreenderam execução de pequenas áreas de 

nova capa de CBUQ (Concreto Betuminoso Usinado à Quente), sobre o pavimento existente.
Os recapeamentos, conforme cronograma, estarão concluídos em abril/2003.
Dreno de Pavimento
Em diversos pontos ao longo da malha, com problemas de drenagem que afetavam as condições do pavimento, foram 

executados drenos rasos e profundos.
Recuperação de Obras de Arte Especiais e Correntes
Além das obras de reforço e ampliação os serviços consistem de:
• Cadastramento técnico detalhado das OAEs;
• Seleção das obras que supostamente requerem reforço e realização de ensaios estruturais, incluindo métodos de tre

panação, para a identificação das obras que realmente necessitam de reforço;
• Projeto de reforço e ou ampliação;
• Seleção das obras que necessitam de recuperação não estrutural através de medições expeditas;
• Projeto tecnológico da recuperação não estrutural das obras selecionadas;
• Minucioso gerenciamento técnico das obras de recuperação;
• Ensaios expeditos de recepção das obras estruturalmente recuperadas.
Até janeiro de 2000 foi executado o reforço estrutural e a ampliação do viaduto existente na SP 340, km 206, no cruza

mento com a SP 225. Aproveitou-se o desvio do tráfego para execução da segunda pista no início do trecho Aguai - Casa 
Branca e a construção do prolongamento deste viaduto para executar-se o reforço estrutural. Encontra-se ainda em anda
mento, a recuperação do encontro sul da ponte sobre o Rio Jaguarí no km 131,3 da SP 340, entre Campinas e Mogi Mirim, 
compreendendo execução de muro em gabião e reconformação do aterro de encontro. Em diversas obras de arte especiais 
(pontes, viadutos e galerias) foram recuperados os guarda-corpos e em alguns casos os mesmos já foram substituídos por 
barreira tipo New Jersey. -

A conclusão das recuperações de obra de arte está prevista para abril/03.
Dispositivos de Segurança e Proteção
Os dispositivos de segurança e proteção deveriam ser melhorados a partir de abril de 2001. No entanto, Renovias ante

cipou o início da implantação dos mesmos em 2 anos. Os serviços em execução, dando prioridade aos locais mais críticos, 
correspondem a implantação de barreiras de concreto e defensas metálicas. Os locais onde há necessidade de substituição 
e/ou colocação destes dispositivos são criteriosamente determinados através de monitoramento contínuo.

Sinalização Horizontal e Vertical
Sempre que a sinalização horizontal encontra-se deteriorada, ou quando são realizadas obras de conservação especial 

do pavimento, tais como fresagens, recapeamentos, etc., em paralelo, executa-se recuperação e complementação da sinali
zação horizontal.

Sempre que a sinalização vertical e aérea encontra-se deteriorada ou mostra-se insuficiente, é providenciada a recupe
ração e complementação.

Outras Recuperações e Complementações
Entre outros serviços executados que correspondem a recuperações e complementações, merecem ser citados:
• Construção de novos bueiros e canais
• Correções e adequações do sistema de drenagem
■ Construção de bases para operação de balanças móveis
• Estabilização de taludes de corte e aterro
• Recapeamento de trevos
• Melhoria de traçado de alças de acesso.
• Eliminação de degraus críticos e execução de revestimento primário em acostamentos
• Estabilização de sistema de drenagem (canaletas, valetas, canais, bueiros, etc.)
• Eliminação de pontos de erosão e assoreamento com reconformação de plataforma de terraplenagem
• Melhorias em dispositivos de entroncamento 
MEMORIAL DESCRITIVO DAS OBRAS A SEREM INICIADAS 
AMPLIAÇÕES PRINCIPAIS
Duplicação da Rodovia SP 340 do km 238,412 ao km 281,770
Construção de uma nova pista, entre Casa Branca e a Divisa do Estado de Minas Gerais, passando por Mococa, com 

diretriz paralela à pista existente e com duas faixas de rolamento em cada pista, compreendendo obras e serviços de terra
plenagem, drenagem, pavimentação, obras-de-arte correntes, obras-de-arte especiais e serviços complementares. Em fun
ção desta duplicação será necessária a complementação ou implantação de dispositivos de entroncamento, inclusive 
obras-de-arte especiais que serão descritas mais adiante. Além dos dispositivos de entroncamento e obras-de-arte espe
ciais será realizado recapeamento da pista existente, onde necessário, e a pavimentação do acostamento, também da pista 
existente, assim como execução de sinalização vertical e horizontal.

Duplicação da Rodovia SP 342 do km 229,000 ao km 235,100
Construção de nova pista, entre São João da Boa Vista e Águas da Prata, com diretriz paralela à pista existente e com 

duas faixas de rolamento em cada pista, compreendendo obras e serviços de terraplanagem, drenagem, pavimentação, 
obra-de-arte e serviços complementares. A duplicação da SP 342, além da nova pista, engloba recapeamento e pavimenta
ção do acostamento da pista existente e também execução de sinalização vertical e horizontal.

DEMAIS OBRAS DE AMPLIAÇÃO /  MELHORAMENTOS
Marginais /  Faixas Adicionais
As obras previstas e ainda não iniciadas são:
SP 215 - 2® Pista com Rebaixo, de Greide do km 30,500 e km 33,000
2* pista com rebaixamento de greide. A obra faz com que o tráfego da rodovia não interfira no trânsito local. Os viadu

tos fazem a ligação entre as marginais existentes, a rodovia e dispositivos de acesso à cidade de Vargem Grande do Sul. 
Estas obras contemplam também a execução de sinalização horizontal e vertical.

SP 215 - Terceiras Faixas do km 29,755 ao km 30,500 e do km 33,000 ao km 49,940 ,
Terceiras faixas, melhoramentos e pavimentação dos acostamentos, execução de sinalização horizontal e vertical. 

Estas obras correspondem ao trecho entre Vargem Grande do Sul e Casa Branca.
SP 340 - Terceiras Faixas do km 114,100 ao km 167,730 (Pistas Norte e Sul)
Terceiras faixas, melhoramentos e pavimentação dos acostamentos, pistas norte e sul, inclusive alargamento de plata

forma das Obras de Arte Especiais, execução de sinalização vertical e horizontal, visando ampliação da capacidade para 
manutenção do nível de serviço. Estes melhoramentos relacionam-se ao trecho entre Campinas e Mogi Guaçu.

SP 342 - Terceiras Faixas do km 237,500 ao km 251,150
Terceiras faixas, melhoramentos e pavimentação dos acostamentos, execução de sinalização horizontal e vertical. 

Estes melhoramentos serão introduzidos no trecho em serra entre águas da Prata e a Divisa do Estado de Minas Gerais.
SP 342 - Via Marginal entre km 229,200 ao km 229,700
Implantação de via marginal em segmento do perímetro urbano de São João da Boa Vista.
SP 350 - Terceiras Faixas do km 238,410 ao km 272,100
Terceiras faixas, melhoramentos e pavimentação dos acostamentos, execução de sinalização horizontal e vertical. 

Estas obras tem início previsto para abril de 2000. O segmento correspondente inicia-se em Casa Branca e vai 9 km além de 
São José do Rio Pardo.

Faixas Adicionais Ascendentes
Serão implantadas quando as condições operacionais exigirem, adotando-se como referencia para cálculo as observa

ções de volume de tráfego e as recomendações da American Association of State Highway and Transportation Officials 
(AASHTO) e do Highway Capacity Manual (HCM).

Instalações
Implantação de PGF - Posto Geral de Fiscalização
As unidades de PGFs agruparão atividades operacionais desenvolvidas entre o Poder Concedente, a Concessionária, a 

Polícia Militar, a Secretária da Fazenda e outras entidades, em caráter eventual. A Concessionária fornecerá apoio e infra- 
estrutura para o desenvolvimento das atividades do Posto, compreendendo os serviços de limpeza, segurança patrimonial, 
material de escritório, equipamentos de apoio e demais instrumentos necessários ao desempenho dessas atividades. Estes 
postos são constituídos de módulos e permitirão ações de:

- Policiamento Rodoviário;
- Balança;
- Fiscalização e Controle de Poluentes;
- ICMS;
- Saúde.
O Módulo do Policiamento Rodoviário, para inspeção de segurança e para recolhimento de veículos, terá sua infra- 

estrutura dotada de instalações e equipamentos que facilitam a execução do Policiamento Ostensivo na Rodovia.
Passarelas
Serão implantadas sempre que o fluxo de pedestres que cruzam a rodovia superar 80 em 1 hora, ou onde, ocorrerem 

circunstâncias especiais que causem riscos aos usuários e aos pedestres. O Cronograma prevê início de implantação no 
Ano 7 da Concessão.

Dispositivos de Entroncamento e Retornos Operacionais
Adiante são utilizadas as seguintes abreviações:
PSI - Passagem inferior (a via secundária passa por baixo da rodovia principal).
PSU - Passagem superior (a via secundária passa por cima da rodovia principal).
PTC - Ponte.
SP 215 - Complementação de 3 Dispositivos no trecho Vargem Grande do Sul - Casa Branca.
SP 350 - km 31,2 (Acesso Vargem Grande do Sul - PSD 
SP 350 - km 31,7 (Acesso Vargem Grande do Sul - PSD 
SP 350 - km 32,4 (Acesso Vargem Grande do Sul - PSD
SP 340 - Implementação e Complementação de 8 Dispositivos do km122,000 ao 169,400 , entre Campinas e Mogi 

Guaçu.
SP 340 - km 122,0 (Retorno Operacional)
SP 340 - km 133,5 (Retorno), e acesso. Av. Jag. e B. Duas Marias - PSU)
SP 340 - km 136,6 (Retorno e acesso Guedes - Holambra - PSD 
SP 340 - km 143,5 (Retorno Fazenda Bradesco - PSI)
SP 340 - km 149,0 (Retorno Usina Sânta Filomena - PSD 
SP 340 - km 153,9 (Retorno Estrada Martin Francisco - PSI)
SP 340 - km 164,0 (Retorno - PSD
SP 34 0 -km 169,4 (Retorno Bairro Santa Maria - PSD ,
SP 340 - Implementação e Complementação de 13 Dispositivos do km 238,412 ao km 281,770 , entre Casa Branca e 

Divisa/MG passando por Mococa.
SP 340 - km 239,0 (Fepasa - PSD
SP 340 - km 240,6 (Acesso a Casa Branca - PSD
SP 340 - km 245,5 (Retorno - PSU)
SP 340 - km 249,2 (Retorno - PSU)
SP 340 - km 255,8 (retorno - PSU)
SP 340 - km 257,4 (PTC - Rio Pardo)
SP 340 - km 260,0 (Disp. acesso a Vicinal e S. J. do Rio Pardo - PSU)
SP 340 - km 263,4 (Retorno - PSD
SP 340 - km 268,9 (Conexão com SP 338 - Cajurú - PSD
SP 340 - km 272,6 (Ref. Disp. Implantação de OAE - ac. Mococa - PSD
SP 340 - km 276,3 (Acesso ao Distrito Industrial e Aeroporto - PSU)
SP 340 - km 279,3 (Ac. Mococa e a estr. Vic. São Benedito das Areias - PSU)
SP 340 - km 281,7 (PTC - Rio Canoas - Divisa MG)
SP 344 - Execução de acessos do km 227,950 e do km!42,600

Pavimentação de acostamento, melhorias na sinalização, dispositivos de segurança e pavimentação do viaduto e alças 
de acesso existentes sobre a SP 344, que dá acesso à São Sebastião da Grama. As melhorias do dispositivo do km 227,95, 
acesso a São João da Boa Vista correspondem è ampliação significativa do mesmo, com execução de grande volume de 
terraplenagem, em função da adequação do alargamento da rodovia com implantação de terceira faixa e acostamentos.

Outras Obras de Ampliação /  Melhoramentos
Implantação de Área de Descanso
Constituída de sanitários, pontos de água potável e estacionamento, atendendo aos padrões de conforto e segurança 

do usuário. A concepção e a localização, foi objeto de análise do Poder Concedente e o projeto está sendo iniciado para 
implantação de área de 20.000 m! no km 151 da SP 340.

CONSERVAÇÃO ESPECIAL
Pavimento
Recapeamentos em Todo o Sistema, ao Longo da Concessão
Sempre que as condições do pavimento exigirem, será executada recuperação do pavimento, através da execução de 

novo revestimento.
Demais serviços de conservação especial
Os demais serviços de conservação especial estão em andamento. Em se tratando de conservação, sempre que houver 

necessidade de intervenções, estas ocorrerão. Um exemplo é a recuperação da sinalização, quando da execução de novos 
recapeamentos. No entanto, o volume destes serviços diminuirá sensivelmente após os primeiros 6 anos de concessão, 
quando a malha rodoviária deverá estar plenamente recuperada.

Quanto aos investimentos previstos para o Lote 8, de Centrovias, estes compreendem "ampliações principais" e 
"obras de ampliações e melhoramentos".

Ampliação principal - a duplicação da SP 225.
Serão implantados, após a duplicação, dois Postos Gerais de Fiscalização (PGF), um em cada sentido de tráfego.
Estão previstos alargamento e construção de viadutos, implantação de 20 (vinte) dispostivos em desnível ao longo da 

Rodovia SP 225; construção de galerias, além da construção de ponte de concreto sobre o Rio Tietê.
Obras de Ampliações e Melhoramentos:
- marginais;
-faixas adicionais;
- instalações;
- passarelas;
- dispositivos de entroncamento;
- desapropriações;
- conservação especial;
- outros
A estimativa de custo financeiro dos investimentos previstos alcançam a importância de R$ 415.314.300,00 (quatrocen

tos e quinze milhões, trezentos e catorze mil e trezentos reais), base 1997, ano da adjudicação.
A concessionária SPVias assinou contrato em fevereiro de 2000 e ainda não teve tempo hábil para dar início ao seu 

programa de investimentos em sua plenitude.
PAGAMENTOS DEVIDOS AO ESTADO
Os pagamentos devidos ao Estado são aqueles referentes aos direitos de concessão, a saber:
Valor variável da concessão
Valor fixo da concessão
Renovias Concessionária S.A. vem realizando pontualmente os pagamentos devidos ao Estado, conforme comprovam 

os documentos enviados a esta CPI. Eis os valores informados:

Data de pagamento Parcela Fixa Parcela variável
30/04/98 1.367.440,13
29/05/98 1.367.440,13 38.250,97
30/06/98 1.367.440,13 73.097,01
31/07/98 1.435.124,31 67.984,21
31/08/98 1.435.124,31 77.708,06
30/09/98 1.435.124,31 75.683,01
30/10/98 1.435.124,31 79.687,93
30/11/98 1.435.124,31 79.756,42
30/12/98 637.833,02 73.274,73
29/01/99 637.833,02 99.000,85
26/02/99 637.833,02 99.513,03
31/03/99 637.833,02 122.953,65
30/04/99 637.833,02 137.468,47
29/05/99 637.833,02 145.354,55
30/06/99 637.833,02 156.789,52
31/07/99 689.434,35 143.631,04
31/08/99 689.434,35 166.039,70
30/09/99 689.434,35 162.818,48
29/10/99 689.434,35 165.717,05
30/11/99 689.434,35 168.833,90
30/12/99 689.434,35 160.252,19
31/01/00 172.316,20

19.879.379,18 2.466.130,97

A outorga divide-se em parte fixa - valor pago mensalmente do preço da concessão, e parte variável que corresponde 
3% (três por cento) da arrecadação bruta da concessionária

Foram efetivamente recebidos pelo Poder Concedente, conforme previsto em contrato:

Junho/98........
Julho/98.........
Agosto/98......
Setembro/98...
Outubro/98....
Novembro/98.,
Dezembro/98..
Janeiro/99......
Fevereiro/99....
Março/99........
Abril/99..........
Maio/99..........
Junho/99........
Julho/99.........
Agosto/99......
. Setembro/99.;.
Outubro/99....
Novembro/99.
Tota l...............

Já a SPVias assinou contrato em fevereiro de 2000 e vem efetuando os pagamentos correspondentes à queles previs
tos em contrato.

RESULTADOS ECONÔMICOS FINANCEIROS DAS CONCESSIONÁRIAS DOS LOTES 11,08 E 20
A SPVias assinou contrato em fevereiro de 2000 e ainda não tem balanço publicado.
Renovias publicou balanço e este encontra-se em anexo. A concessionária está com prejuízos acumulados de R$ 19,4 

milhões no final de dezembro de 1999, ou seja, ao fim 1 ano e 9 meses de concessão, (prejuízo de R$ 7,2 milhões em 1998 
e R$ 12,2 milhões em 1999).

A situação financeira de Centrovias nos primeiros anos do contrato de concessãoa conta com uma gama de investi
mentos, que até novembro de 1999, atingiu a cifra de R$ 32.938.930,00, despesas compreendidas por: início das obras de 
ampliação da SP 225; com projetos executivos e construções de obras de arte; construção de marginais e faixas adicionais, 
instalações/ ampliação de viadutos, passarelas, dispositivos de entroncamentos; alocação de veículos - operacionais e 
administrativos; sistemas de controle e arrecadação, de telecomunicação, monitoramento de tráfego, equipamentos da 
administração; processos de desapropriação; encargos com conservação especial de pavimentação, dispositivos de segu
rança, sinalização... dentre outros.

A fonte de receita principal é o produto com a arrecadação das tarifas de pedágio.
No caso da Centrovias, e por não contar com recursos privados de empréstimos, os próprios acionistas têm contribuí

do com recursos próprios, além daquele da receita com a integralização do capital social subscreveu.
Concessionária contou com apenas uma praça de pedágio em operação no momento em que assinou o contrato, 

sediada na Comarca de Itirapina, as outras quatro praças foram construídas no lapso temporal de 180 dias, contados da 
data de assinatura do contrato.

No entanto, somente a partir de março/1999 todas as praças estavam em franca operação.
As receitas acessórias restrigem-se à tarifas de comercialização pela instalação de pontos comerciais ao longo da tre

cho rodoviário, instalação de painéis de publicidade; não existe receita com a exploração de fibra ótica, à falta de instalação 
nesta malha rodoviária dos dutos para sua instalação.

ASPECTOS TRIBUTÁRIOS RELATIVOS ÀS TARIFAS DE PEDÁGIO
Há a comentar sobre o pagamento de tributos por parte das concessionárias, que vale para Renovias, Centrovias e 

SPVias os tópicos seguintes:
As concessionárias vêm efetuando os pagamentos dos direitos de concessão ao Governo do Estado, como vimos ante

riormente. Estes direitos compõem-se de:
Valor variável de concessão
Valor fixo de concessão
Há tributos que incidem sobre o valor da receita bruta de pedágio e estão sendo regularmente recolhidos pelas conces

sionárias. Tais tributos são:
Cofins - Imposto Federal que incide sobre a receita de Renovias Concessionária S.A.
P.I.S. - PASEP - Imposto Federal que incide sobre a receita de Renovias Concessionária S.A.
I.S.S. - Imposto Municipal, cuja cobrança foi aprovada por lei federal em fins do ano de 1999. Os municípios ainda 

estão votando leis municipais que fixam os valores de ISS e disciplinando a matéria. De uma forma geral estão aprovando 
um valor de 5% sobre o valor das receitas de pedágio como valor do ISS devido.

CPMF - Imposto Federal que é descontado automaticamente pelos bancos de toda movimentação financeira.
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R$ 644.781,38 
R$643.592,06 
R$ 643.239,34 
R$645.570,34 
R$638.372,54 
R$644.053,14 
R$ 636.660,39 
R$ 354.377,63 
R$372.765,49 
R$379.575,30 
R$370.848,58 
R$ 368.969,73 
R$392.479,10 
R$ 433.686,44 
R$412.681,40 
R$414.455,69 
R$ 409.230,04 
R$8.981.973,78



Há impostos Federais que incidem sobre o lucro liquido da Concessionária. Vimos que Renovias Concessionária S.A. 
está ainda em estágio inicial de operação, tendo completado apenas 1 ano e 9 meses de existência, período durante o qual 
realizou vultosos investimentos, e que o empreendimento, ou seja, a concessão do Lote 11 ainda não gerou lucros, estando 
Renovias Concessionária S.A. com prejuízos fiscais acumulados nestes anos iniciais, o que era esperado. Assim não haven
do lucro não há impostos sobre o lucro a recolher. O mesmo se pode dizer da situação financeira de Centrovias, que ainda 
não apresentou lucro e a Spvias apenas iniciou seu contrato. Tais tributos são:

Contribuição Social 
Imposto de Renda
Renovias Concessionária S A  apresentou balanço anual, relativo ao exercício de 1999, em anexo ao presente relatório, 

onde demonstra que está com prejuízo acumulado de R$ 19,4 milhões relativos aos 2 anos de concessão, ou seja, 1998 e 
1999. Assim, não há impostos e contribuições sobre lucro a recolher.

COMENTÁRIOS SOBRE ASPECTOS TRIBUTÁRIOS RELATIVOS A TARIFAS DE PEDÁGIO 
As questões tributárias são estabelecidas pelo Código Tributário Nacional.
A Constituição da República Federativa do Brasil, em seu Título III - DA ORGANIZAÇÃO DO ESTADO, Capítulo I, Art. 18 

estabelece:
“Art. 18. A organização político-administrativa da República Federativa do Brasil compreende a União, os Estados, o 

Distrito Federai e os Municípios, todos autônomos, nos termos desta Constituição.”
Ser autônomo significa que a União não pode cobrar impostos dos Estados e dos Municípios, e vice versa. E isto foi 

respeitado no Código Tributário Nacional, como não poderia deixar de ser.
Assim, o Código Tributário Nacional diz em seu Título II - COMPETÊNCIA TRIBUTÁRIA, Capítulo II - LIMITAÇÕES DA 

COMPETÊNCIA TRIBUTÁRIA, Seção I - DISPOSIÇÕES GERAIS, Artigo 92, o seguinte:.
"A rt 92 É vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:
IV - cobrar imposto sobre:
o patrimônio, a renda ou os serviços uns dos outros.
E em seguida, na Seção II - DISPOSIÇÕES ESPECIAIS, Artogo 12, diz o Código Tributário Nacional:
"Art. 12 O disposto na alínea a do inciso IV do art. 92, observado o disposto nos seus §5 1.2 e 2a, é extensivo às autar

quias criadas pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal, ou pelos Municípios, tão somente no que se refere ao patri
mônio, à renda ou aos serviços vinculados às suas finalidades essenciais, ou delas decorrentes."

Eis a importância deste artigo 12: ele estende a isenção tributária do Estado às autarquias.
Vimos no início deste relatório que o DER - Departamento de Estrada de Rodagem é uma autarquia do Estado de São 

Paulo. Isto significa dizer que o DER é isento de impostos. •
É fácil perceber o alcance de tal isenção. Consideremos o fato de que no Lote 11, que hoje é da Renovias 

Concessionária S.A., antes de ser transferida à iniciativa privada pertencia ao DER. Havia apenas uma praça de pedágio 
existente na SP-340, a praça de pedágio de Jaguariúna, que era unidirecional e cobrava R$ 4,00 no sentido Campinas - 
Jaguariúna. Que impostos incidiam sobre esta tarifa de pedágio? A resposta é: nenhum imposto, pois o DER é isento do 
pagamento de qualquer tipo de imposto sobre a receita por ser uma autarquia do Estado de São Paulo.

Com a privatização a mesma praça de pedágio passou a ser administrada por Renovias Concessionária S.A., que é 
uma sociedade anônima privada e por isto não goza de isenção fiscal de espécie alguma. A tarifa de pedágio não mudou, 
continuou a ser equivalente a R$ 4,00, conforme estabelecido no Anexo 4 do edital de licitação.

Mas agora, desta mesma tarifa de R$ 4,00, Renovias Concessionária S.A. é obrigada por lei a recolher impostos fede
rais e municipais, a saber:

Impostos sobre a receita
Federal Cofins 3,00% da receita
Federal PIS-Pasep 0,65% da receita
Federal CPMF 0,38% da receita
Municipal ISS 5,00% da receita
Total dos Impostos s/a receita 9,03% da receita
Impostos sobre o lucro
Federal Contribuição Social
Federal Imposto de renda

A tarifa de pedágio não aumentou para o usuário, mas o simples fato de substituir a administração da rodovia de uma 
autarquia para uma sociedade anônima significou uma transferência de recursos do Governo do Estado de São Paulo para 
o Governo Federal. Não é o usuário o prejudicado com a tributação da concessionária: é o Estado de São Paulo que inad
vertidamente transfere recursos para o governo federal.

A questão pode ser resumida assim: se a administração da Rodovia é feita por uma autarquia, como o DER, as receitas 
são totalmente isentas de impostos federais e municipais. Se a administração da Rodovia é feita por uma sociedade anôni
ma, como a DERSA ou qualquer uma das 12 concessionárias privadas atuais, há incidência de impostos federais e munici
pais sobre as tarifas. E estes impostos são pesadíssimos*

Na prática ocorre uma grande transferência de recursos do Estado para o Governo federal. Eis resumo do quadro 5B - 
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS, da proposta financeira de Renovias Concessionária S.A. onde são indicados as recei
tas previstas nos 20 anos de concessão e os impostos que serão recolhidos ao Governo Federal.

Histórico Total em 20 anos Reais de julho 97
1-Receita Bruta 2.011.089,24
2.1.1 ISS 67.330,18
2.1.2 Cofins 40.121,48
PIS - Pasep 13.039,48
Contribuição Social 61.472,23
Imposto de renda 191.620,71
Total de impostos 373.584,08

Está previsto o recolhimento de R$ 373.584,08 sobre uma receita de R$ 2.011.089,24, ou seja, 18% do valor da receita 
de pedágio serão destinados a impostos ao governo Federal e aos municípios. Na verdade o recolhimento será ainda 
maior, pois o ISS aumentou de 3% para 5%, o Cofins subiu de 2% para 3% e foi criada a CPMF, que não está indicada no 
quadro acima.

Conclui-se que cerca de 20% da tarifa de pedágio é agora recolhida como imposto nas rodovias do DER, quando há 
apenas 2 anos isto não ocorria.

A DERSA é uma sociedade anônima, e mesmo sendo controlada pelo DER náo está isenta de impostos. As concessio
nárias também são sociedades anônimas e devem recolher tributos tal e qual a DERSA. Ao què tudo indica, nunca houve 
um estudo aprofundado das questões tributárias, que representam uma extraordinária forma de distribuir renda. As leis 
brasileiras atuais levam a situações inesperadas como esta: a circulação de veículos pelas rodovias privatizadas de São 
Paulo geram impostos para o Governo Federal, que pode dispor deles da forma como quiser, repassando a outros estados 
e municípios de todo o Brasil. Não seria mais justo que estes impostos permanecessem no Estado de São Paulo, em inves
timentos no próprio Estado? Afinal, o Governo Federal nunca investiu um único centavo nas rodovias estaduais de São 
Paulo. É perfeitamente legal que recolha impostos, pois estas são as leis brasileiras, mas isto é justo?

É digna de menção o depoimento do Presidente da Comissão de Concessões Sr. José Vitor Couto, que em resposta a 
uma pergunta do Deputado Salim Curiati disse:

"Deputado, eu acredito que um dos resultados dessa CPI vai ser uma série de recomendações eventualmente até de 
determinações da Assembléia Legislativa, que os contratos não são tributáveis, eventualmente sugestão ou determinações 
poderão, ou em caso de determinações deverão ser atendidas, então eu acredito que o resultado dessa CPI deve sair algu
ma coisas no sentido de aperfeiçoar o processo. Eventualmente corrigindo falhas que nós cometemos pela experiência do 
passado, e construindo um modelo mais aperfeiçoado para o futuro."

Se for possível isentar as concessionárias dos impostos que agora incidem sobre as tarifas, que antes não incidiam na 
administração do DER, isto poderia reverter ao Estado, que poderia utilizar tais recursos, para, por exemplo, conceder 
benefícios as tarifas dos caminhões. . - .

O assunto, por sua enorme complexidade técnica e jurídica, não pode ser desenvolvido neste relatório.
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS AOS USUÁRIOS
Os serviços a serem prestados aos usuários são aqueles previstos em Edital e estabelecidos nos Anexos 6 e 7 do referi

do Edital de licitação. .
Úm sistema de monitoração e operação do tráfego da rodovia simultâneo com a prestação de atendimento aos usuá

rios, faz parte do conjunto de funções operacionais destinadas a proporcionar segurança e conforto aos usuários da via.
Os sistemas de Atendimento ao Usuário e Monitoração de Tráfego têm como objetivo básico, manter os níveis de 

segurança e da capacidade de projeto da rodovia, pela desobstrução imediata das pistas de rolamento em casos de aciden
te, a devolução rápida à via dos veículos parados nos acostamentos, bem como, a prestação de primeiros socorros a víti
mas de acidentes e seu transporte rápido aos hospitais conveniados.

Essas atividades incluem as operações especiais necessárias a atender a situações de pico, de desvios de tráfego para 
a execução de obras, e/ou transportes de cargas excepcionais, de esquemas de emergência, de incêndios na faixa de domí
nio, de adversidades climáticas como chuva e neblina, assim como, a todas as atividades de coordenação operacional 
envolvendo outras entidades no sistema viário.

Um Programa de Redução de Acidentes de Trânsito e Segurança Rodoviária, destinado a promover a segurança do 
uso do sistema viário, em conformidade com os projetos do Poder Concedente, prevendo ações sobre os elementos gera
dores de acidentes de trânsito: a via, o veículo e o elemento humano, assim distribuídos:

a) Ações de engenharia sobre avia e seus elementos constitutivos, visando a melhoria e/ou otimização de suas condições;
b) Ações operacionais, sobre a via e o elemento humano, prevendo procedimentos para:
- emergências envolvendo o transporte de produtos perigosos;
- inundações, deslizamentos e catástrofes em geral;
- presença de animais na faixa de domínio;
- incêndio na faixa de domínio e áreas lindeiras; e
- situações de neblina e condições climáticas adversas
c) Ações de Educação, tendo por objeto o elemento humano, prevendo:
- suporte às campanhas educativas promovidas pelo Poder Concedente;
- ação junto a comunidade lindeira.
d) Ações Coercitivas sobre o elemento humano e os veículos, oferecendo suporte às atividades de fiscalização de trân

sito e transporte, policiamento ostensivo e repressivo de trânsito e inspeção de veículos em geral.
O sistema de Atendimento aos Usuários (SAU) compreende primeiros socorros e atendimento médico a acidentados, 

com eventual remoção das vítimas a hospitais de retaguarda; atendimento mecânico/elétrico a veículos avariados e servi
ços de guincho, com desobstrução da pista e eventual remoção do veículo para pátios preestabelecidos, oficinas credencia
das ou pontos de saídas das rodovias.

Tais serviços são gratuitos, operando-se 24 (vinte e quatro) horas por dia, o ano todo, através de unidades móveis, 
baseadas ao longo do sistema rodoviário, em postos fixos, estrategicamente escolhidos.

O SAU deve possui uma rede de telecomunicação de emergência ao longo das rodovias, constituída de um telefone a 
cada 1000 metros por pista, destinada a permitir o acionamento pelo usuário necessitado de ajuda. Essa rede fica interliga

da a uma Central de Comunicações, no Centro de Controle Operacional (CCO), unidade que aciona e coordena todos os 
recursos do sistema.

O SAU deve contar com o apoio das unidades móveis de Inspeção de Tráfego, para detecção de ocorrências e situa
ções que exijam intervenção, bem como, para execução de sinalização de emergência, necessária nos atendimentos.

As unidades móveis são dotadas de sistema de telecomunicação e destinadas a circular permanentemente pelas rodo
vias com o objetivo de detectar a necessidade de ajuda ao usuário, inspecionar as pistas e a faixa de domínio, quanto a 
irregularidades, necessidade de manutenção, presença de animais, etc., além de participar ativamente na ocorrência de 
neblina, incêndio na faixa de domínio, acidentes, remoção de animais e outras situações de emergência, providenciando 
sinalização de emergência e desvios de tráfego, além de apoio aos demais serviços.

BENEFÍCIOS AOS USUÁRIOS
Os benefícios para os usuários geralmente são classificados em três grupos:
• Reduções nos custos de operação dos veículos;
• Reduções nos tempos de viagem e melhoria do conforto;
• Aumento na segurança.
Vamos abordar rapidamente os 3 aspectos.
• A redução nos custos de operações dos veículos é conveniente abordar sob o ponto de vista dos caminhões, visto 

que tais veículos visam obter lucro das atividades de transportes.
• De abril de 1997, quando um litro de óleo diesel custava R$ 0,42, para abril de 2000, houve um aumento de 50% no 

custo do combustível. O litro de óleo diesel custa hoje aproximadamente R$ 0,63 por litro.
• Economizar combustível em uma viagem é hoje, mais do que nunca, fator decisivo na competitividade de um cami

nhoneiro.
• Neste sentido é fator de economia a construção de terceiras faixas nas rodovias. Entendá-se que em uma rodovia de 

pista simples a ultrapassagem é difícil, principalmente no início de trechos de estrada com pequena visibilidade e/ou de 
rampas longas.

• Ocorre que os caminhões velhos, ou melhor dizendo, os caminhões lentos, impedem que os caminhões com possibi
lidade de deslocamento mais rápido ultrapassem. Isto faz com que os caminhões se postem um atrás do outro, ao longo de 
toda a rodovia ascendente. Basta um único veículo lento para determinar a velocidade de todos os demais. A produtividade 
média de todos os veículos é reduzida.

• O consumo de combustível cresce de forma assustadora, pois o caminhão que vinha em velocidade regular precisa 
diminuir sua velocidade e postar-se atrás do veículo lento que está à sua frente.

• Com a construção de uma terceira faixa, o veículo lento encosta à direita e permite ao veículo mais rápido passar sem 
diminuir a marcha. Isto economiza combustível.

• A terceira faixa, na verdade, permite separar os veículos lentos dos veículos rápidos, os veículos novos dos veículos 
velhos, e isto significa que cedo ou tarde haverá uma diferença de custo de operação entre estes tipos de veículos que não 
será possível ignorar.

• Os veículos novos e rápidos têm maior produtividade e custos operacionais mais baixos. Conseguem competir 
mesmo em momentos em que os fretes estão baixos. Os veículos velhos e ineficientes apresentam custos operacionais 
altos e tornam-se incapazes de competir.

• A construção de terceira faixa separa os veículos eficientes dos ineficientes e isto melhora a produtividade do siste
ma. O efeito colateral perverso é que os veículos ineficientes tendem a desaparecer do mercado.

• Efeito ainda mais positivo tem a duplicação de trechos de pista simples. Aí os veículos passam a desenvolver veloci
dades ainda mais uniformes, e a qualidade operacional do veículo destaca-se de forma pronunciada e decisiva.

• Renovias Concessionária S.A. efetuou logo nos 6 primeiros meses uma ação de recuperação dos pavimentos. Os 
buracos nas pistas forçam os veículo pesados a reduzirem sua marcha e em seguida acelerarem novamente. Perdem ener
gia em cada freada e precisam repor esta energia com a queima de combustível.

• Pistas esburacadas provocam um enorme aumento no consumo de combustível. E o óleo diesel subiu 50% de abril 
de 1999 para abril de 2000. É o aumento devido à alta do preço do petróleo. Nunca foi tão importante economizar combus
tível como hoje. E neste sentido as duplicações e as terceiras faixas tem um impacto positivo extraordinário.

• O bom estado dos pavimentos, sem buracos, também economizam pneus e Impedem que rodas amassem nos 
impactos. Uma pista sem buracos também evitam danos às suspensões dos veículos e dão vida mais longa aos amorte
cedores.

• E finalmente, com menos defeitos a consertar, os veículos passam um tempo maior em bom estado, longe da ofici
nas. Veículo parado em oficina é sinônimo de lucro cessante, ou seja, o caminhoneiro fica sem faturar, parado, tendo des
pesas com oficina e sem realizar frete algum

• Já a redução dos tempos de viagem promovem um aumento significativo na produtividade do veículo. Os caminhões 
são capazes de realizar viagens em menos tempo, com segurança, e isto significa dizer que conseguem realizar mais fretes, 
aumentar o faturamento.

• Este beneficio só é sentido pelo proprietário do veículo em bom estado de conservação, que tira vantagem do bom
estado do veículo. Proprietários de veículos velhos não conseguem melhorar sua produtividade de forma significativa, pois 
a limitação passa a ser o seu veículo, não a rodovia. * '

• E há o aumento no conforto e segurança das viagens. Ambulâncias, guinchos leves e pesados, com a polícia militar
rodoviária bem equipada. 1

• Há também os benefícios aos não usuários, como os proprietários de imóveis nas proximidades das estradas duplica
das e melhoradas, que se valorizam e mesmo modificam a sua forma de utilização.

• Também é preciso salientar que alguns benefícios são de longo prazo, como as duplicações de rodovias, que se desti
nam a evitar futuros congestionamentos. Assim, em muitos casos a concessionária atua antecipadamente, evitando que 
problemas futuros se formem.

SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS
O Anexo 5 aos Contratos de Concessão do lote 11,08 e 20 trata dos Serviços de Atendimento aos usuários.
O Sistema de Atendimento ao usuário compreende Primeiros Socorros, atendimento médico a acidentados, com even

tual remoção das vítimas a hospitais de retaguarda, atendimento mecânico/elétrico a veículos avariados e serviço de guin
cho, com desobstrução da pista e eventual remoção do veículo para pátios preestabelecidos, oficinas credenciadas ou pon
tos de saídas das rodovias.

O Poder Concedente, através da Comissão de Monitoramento da Concessões Rodoviárias, exerce fiscalização dos ser
viços correspondentes às funções operacionais, mediante ações de campo, visando verificar a conformidade dos serviços 
com os padrões mínimos exigidos, assim como, através de auditorias especiais, regulares e extraordinárias, no sentido de 
apurar eventuais irregularidades detectadas pela fiscalização.

De acordo com o item 6.2. Sistema de Gestão da Qualidade do Anexo 5, as concessionárias devem oferecer garantia de 
qualidade, externa e interna, mediante sua certificação, no prazo máximo de 2 (dois) anos, a contar da assinatura do contrato de 
concessão (ocorrido em 14 de abril de 1998), no sistema ISO 9.000 (Normas NBR ISO 9.002 e NBR ISSO 9.004-2), no que se refe
re aos serviços correspondentes às funções operacionais, incluindo atividades de apoio aos serviços não delegados, a saben

• Operação do Sistema de Pedágio
• Operação do Sistema de Fiscalização de Trânsito e Transporte
• Operação do Sistema Viário
• Segurança e Conforto do usuário
O fim do prazo de 2 (dois) anos da data de assinatura do contrato de concessão de Renovias Concessionária SA. ocor

reu em 14 de abril de 2000 e o de Centrovias ocorrerá em junho de 2000.
A melhor comprovação de que Renovias vem cumprindo de forma plena com seus deveres e obrigações no que diz 

. respeito ao atendimento aos usuários é que Renovias Concessionária S A  recebeu o certificado ISO 9.000, o que certifica a 
qualidade dos serviços por ela prestados aos seus usuários.

Centrovias ainda dispõe de prazo para sua certificação e SPVias somente agora em fevereiro de 2000 é que assinou 
contrato.

PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES AO ESTADO
A prestação de Informações ao Estado está prevista na cláusula 13 do contratos de concessões do lote 11,08 e 20.
Estas informações são periodicamente enviadas à Comissão de Concessões, que as analisa e fiscaliza sua conformida

de com as exigências legais e contratuais.
A fiscalização da Concessão está estabelecida em contrato, em seu Capítulo XIII - FISCALIZAÇÃO DA CONCESSÃO, 

Cláusula 32. - fiscalização.
Já o Capítulo XIX - SANÇÕES E PENALIDADES estabelece as multas e penalidades a que Renovias Concessionária S.A. 

está sujeita em caso de não cumprimento das diretrizes, normas, especificações, regulamentos,- índices e parâmetros fixa
dos pelo Poder Concedente. É a Cláusula 43. MULTAS MORATÓRIAS e a Cláusula 44. PENALIDADES POR INEXECUÇÃO do 
contrato que disciplinam a matéria.

As concessionárias vêm cumprindo todas as determinações da Comissão de Concessões no tocante à prestação de 
informações.

INVESTIGAÇÃO DE IRREGULARIDADES NOS EDITAIS DE LICITAÇÃO E PROCEDIMENTOS UCITATÓRIOS
Os editais de licitação seguem as disposições das leis e decretos relativos à matéria e não contém ilegalidades. O edital 

do lote 11 é o edital n2 10/CIC/97, o edital do lote 08 é o edital n211/CIC/97 e o edital do lote 20 é o edital na 20/CIC/98.
Tornemos o edital de licitação do lote 11 como exemplo, de n- 10/CIC/97.
Em seu PREÂMBULO o edital n2 10/CIC/97 estabelece:
"Acha-se aberta concorrência de âmbito internacional, do tipo maior oferta, com a finalidade de selecionar a proposta 

mais vantajosa para a Administração, apresentada por empresa ou grupo de empresas, que se encarregará da exploração, 
mediante concessão, do LOTE 11 - Malha Rodoviária de ligação entre Mococa, São José do Rio Pardo, São João da Boa 
Vista e Campinas.

A licitação é realizada na forma autorizada pelo Decreto n2 40.635, de 9 de outubro de 1.995, alterado pelo Decreto n2 
41.736 de 24 de abril de 1.997 e pela Resolução do Secretário dos Transportes n2 12, de 25 de abril de 1997, e obedece às 
normas gerais da Lei Federal N2 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, Lei Federal N2 9074, de 7 de julho de 1995, da Lei Federal 
N2 8.666, da 21 de junho de 1993, com as modificações introduzidas pela Lei Federal N2 8.883, de 8 de junho de 1994, da Lei 
Federal N 9.069, de 29 de junho de 1995, da Lei Federal N2 6.404, de 15 de dezembro de 1976, às Leis Estaduais N2 7.835, de 
8 de maio de 1992, N2 6.544, de 22 de novembro de 1989, Na 9.361 de 5 de julho de 1.996 e n2 9.444, de 27 de novembro de 
1996 e aos decretos N2 35.262, de 8 de julho de 1992, e N2 41.737, de 24 de abril de 1997 e regula-se pelo disposto no pre
sente Edital e, no que com este não conflite, pelas Condições Gerais para Licitação e Contratação de Obras e Serviços - 
01/91, do Departamento de Estradas de Rodagem - DER, publicadas no D.O.E. de 27 de novembro de 1991, e Portaria 
SUP/DER-78, de 8 de agosto de 1990.”

Os editais de todos os lotes tem estrutura semelhante, não cabendo comentar sobre irregularidades qüe não existem.
INVESTIGAÇÃO SOBRE IRREGULARIDADES NOS CONTRATOS DE CONCESSÃO
Aqui faz-se menção apenas ao fato de que os contratos de concessão são semelhantes entre si, mudando naquilo que 

cabe, ou seja, objeto da concessão, valor do contrato, etc. Mas a maioria da cláusulas dos contratos são as mesmas. E 
todos os contratos são aqueles apresentados em edital, conforme manda a lei de licitações.

Nenhuma irregularidade se pode cónstatar aqui, sendo que os contratos iniciam-se com os termos do contrato seguin
te, tomado com exemplo, do lote 11, de Renovias Concessionária S.A..

"SECRETARIA DOS TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM ,
TERMO DE CONTRATO DE CONCESSÃO RODOVIÁRIA
LOTE 11 - MALHA RODOVIÁRIA DE UGAÇÃO ENTRE MOCOCA, SÃO JOSÉ DO RIO PARDO, SÃO JOÃO DA BOA VISTA 

E CAMPINAS
EDITAL DE LICITAÇÃO DER N2 010/CIC/97
Aos 14 dias do mês de abril de 1998, na cidade de Casa Branca, presentes os Excelentíssimos Senhores Vice- 

Governador do Estado de São Paulo e Secretário de Estado dos Transportes, com parecem as partes, a saber, de um lado o



DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER/SP, doravante neste instrumento denominado CONTRATANTE, 
autarquia estadual com sede no município de São Paulo, Estado de São Paulo, à Av. do Estado, 777, neste ato representada 
pelo seu Superintendente, Eng.1 2 Sérgio Augusto de Arruda Camargo, e. de outro lado a Renovias Concessionária S.A., com 
sede em Rodovia SP-340, km. 161, Mogi Mirim, Estado de São Paulo, Estado de São Paulo, inscrita no CGC/MF sob n° 
02.417.46.1/0001-23, doravante neste instrumento denominada CONCESSIONÁRIA, representada por seu Diretor 
Superintendente, Sr. Alberto Bagdade, brasileiro, solteiro, engenheiro civil. RG n° 4.930.7.10 (SSP/SP) e CPF/MF n2 * 
591.489.77853 e seu Diretor Administrativo-Financeiro, Sr. Mário Múcio Eugênio Damha, brasileiro, casado, engenheiro 
civil, RG n° 6.498.374 (SSP/SPI e CPF/MF n” 121.006.708-08, conforme poderes estabelecidos em seu Estatuto Social, artigo 
11, parágrafo 6°, inciso I, na forma dos documentos arquivados no CONTRATANTE, e as empresas Encalso Construções 
Ltda., com sede à Praça D. José Gaspar, 134, 4° and., cj. 43, São Paulo, Capital, CGC/MF n° 55.333.769/0001-13, registro nâ 
Junta Comercial do Estado de São Paulo n° NIRC 35.201.001.823, representada por seu Sócio Gerente, Sr. Anwar Damha, 
brasileiro casado, engenheiro civil, RG n2 1.276.611 ISSP/SP), CPF/MF ri' 013.509.198-53, S/A Paulista Construções e 
Comércio, com sede à Av. Nove de Julho, 3800, São Paulo, Capital, CGC/MF na 60.332.319/0001-46, registro na Junta 
Comercial do Estado de São Paulo, n2 NIRC 35.300.021.088, representada por seu Diretores Sr. Marlus Renato DalFStelia, 
brasileiro, casado, engenheiro civil, RG n° 586.748 (SSP/PR), CPF/MF n° 147.723.029-72, e Senpar Ltda., com sede à 
Alameda Gabriel da Silva, 2050, São Paulo, Capital, CGC/MF n° 56.372.253/0001-10, registro na Junta Comercial do Estado 
de São Paulo n° representada por seu Sócio-gerente, Sr. Jacob Federmann, brasileiro, casado, engenheiro civil, RG n° 
264.318 (SSP/SP), CPF/MF n° 027.541.348-91.

CONSIDERANDO QUE:
O Governo do Estado de São Paulo decidiu atribuir, por intermédio do CONTRATANTE, à iniciativa privada a explora

ção, mediante concessão, do Sistema Rodoviário constituído pelo LOTE 11 - Malha Rodoviária de ligação entre Mococa, 
São José do Rio Pardo, São João da Boa Vista e Campinas, doravante neste instrumento designado SISTEMA 
RODOVIÁRIO, conforme Decreto 41.737.

Em conseqüência dessa decisão, o CONTRATANTE, na qualidade de órgão setorial de execução, devidamente autoriza
do pelo Decreto n° 40.635, já referido, e pela Resolução do Secretário dos Transportes n° 12 de 25 de abril de 1997, realizou o 
certame licitatório, na modalidade concorrência pública internacional, regulada pelas Leis Federais n° 8.987, de 13 de feverei
ro de 1995, n° 9.074, de 7 de julho de 1995, n° 8.666, de 21 de junho de 1993, com a redaçáo dada pela Lei n2 8.883, de 8 de 
junho de 1994 e n° 6.404, de 15 de dezembro de 1976, e pelas Leis Estaduais, n2 7.835, de 8 de maio de 1992, n° 9.361, de 5 
de julho de 1996 e n° 6.544, de 22 de novembro de 1989, e pelo Decreto 41.737, e pelo Edital de Licitação DER n°10/CIC/97.

A CONCESSIONÁRIA é a sociedade anônima à qual foi adjudicado o objeto da LICITAÇÃO, de conformidade com ato 
da Comissão Julgadora da LICITAÇÃO, aprovado pelo Superintendente do DER, publicado no Diário Oficial do Estado de 24 
de janeiro de 1998.

Pelas mesmas foi acordada a celebração do presente CONTRATO DE CONCESSÃO, que se regerá pelas cláusulas e 
condições seguintes:

(Seguem-se cláusulas contratuais conforme minuta estabelecida no Edital n!  010/CIC/97)”
SOBRE COMO FORAM DEFINIDOS OS LOTES 11,08 E 20
O lote 11 foi estabelecido pelo Decreto Estadual n2 41.737, de 24 de abril de 1997, que aprovou o Regulamento da 

Concessão dos Serviços Públicos de Exploração da malha rodoviária de ligação entre Mococa, São José do Rio Pardo, São 
João da Boa Vista e Campinas, correspondente ao lote 11 do Programa Estadual de Desestatização e Parcerias com a 
Iniciativa Privada.

0  sistema Rodoviário, objeto da concessão, é constituído pelo conjunto de pistas de rolamento, suas respectivas faixas 
de domínio e edificações, instalações e equipamentos neles contidos, compreendendo os seguintes trechos:

1 - SP-340, entre o km 114 + 100, (entroncamento com a SP-065) e o km 281 + 770 (divisa de Minas Gerais);
II - SP-344, entre o km 200 +100 (entroncamento com a Sp-340) e o km 242 + 600 (entroncamento com a SP-215);
III - SP-350, entre o km 238 +410 (entroncamento com a SP-340) e o km 272 + 100 (São José do Rio Pardo);
IV- SP-342, entre o km 224 + 030 (entroncamento com a SP-344) e o km 251 + 150 (divisa de Minas Gerais);
V- SP-215, entre o km 29 + 755 (entroncamento com a SP-344) e o km 49 + 940 (entroncamento com a SP-340).
Também por decreto do governador foi definido o lote 08. Neste o Sistema Rodoviário, objeto da concessão, é consti

tuído pelo conjunto de pistas de rolamento, suas respectivas faixas de domínio e edificações, instalações e equipamentos 
neles contidos, compreendendo os seguintes trechos:

I - SP 310, do Km 153+250, em Cordeirópolis, até o Km 227+800, em São Carlos;
II - SP 225, do Km 91+430, em Itirapina, até o Km 235+040,em Bauru.
Foi o Decreto no. 40.000, de 16 de março de 1995, que instituiu o Programa Estadual de Participação da Iniciativa 

Privada na Prestação de Serviços Públicos e na Execução de Obras de Infra Estrutura, e nele o Governador do Estado de 
São Paulo aprova o Regulamento da Concessão dos Serviços Públicos da Exploração do Sistema Rodoviário constituído 
pela malha rodoviária estadual de ligação entre Tatuí, Itapetininga, Capão Bonito, Itapeva, Espirito Santo do Turvo, Itararé ( 
divisa com o estado do Paraná) e Araçoiaba da Serra, definido como sistema rodoviário, conforme decreto 42948 de 19 de 
março de 1996, alterado pelos decretos no. 41708, de 14 de abril de 1997, e no. 42783, de 20 de fevereiro de 1998. e pelo 
decreto no. 41.048, de 26 de julho.

0  sistema rodoviário do lote 20, objeto de concessão, é constituído pelo conjunto de pistas de rolamento, suas respec
tivas faixas de domínio e edificações, instalações e equipamentos neles contidos, compreendo os seguintes trechos:

1- SP 127-do km 105 + 900, em Tatuí, ate o km 213 +150, em Capão Bonito;
2- SP 255 - do km 237 + 770, em Avaré, até o km 288 + 190, em Itaí.
3- SP 258 - do km 222 + 800, em Capão Bonito, até o km 342 + 670, em Itararé, divisa com o estado do Paraná.
4 - SP 270 - do km 115 + 500, em Araçoiaba da Serra, ate o km 168 + 210, em Itapetiniga
5- SP 280 - do km 129 + 600, em Tatuí, até o km 315 + 034, em Espirito Santo do Turvo.

Ao Sistema Rodoviário, serão incorporadas todas as ampliações a serem implantadas durante o período de 
Concessão, em especial a obra de arte especial no km 205 da SP - 280 e a duplicação da SP - 280 e a duplicação da SP -127 
entre Tatuí e Itapetininga.

ECOVIAS DOS IMIGRANTES 
AUTOVIAS 
VIANORTE

PROGRAMAS DE INVESTIMENTO 
VIANORTE
INVESTIMENTOS CONCLUÍDOS ATÉ (MARÇO/2000)

1 - AMPLIAÇÕES PRINCIPAIS
• Pavimentação acostamento (lado leste) - km 343+500 ao 347+000
• Pavimentação acostamento (lado leste) - km 347+000 ao 360+000
• Pavimentação acostamento (lado oeste) - km 343+500 ao 360+000
• Pavimentação acostamento (lado leste) - km 360+000 ao 390+000
• Pavimentação acostamento (lado oeste) - km 360+000 ao 390+000
• 1.1.2 - RECAPEAMENTOS DA PISTA EXISTENTE
- km 343+500 - 360+000 - SP-322 - Trecho 1
2 - DEMAIS OBRAS DE AMPLIAÇÃO/MELHORAM.
• 2.1 - MARGINAIS /  FAIXAS ACELER. /  DESACELER.
Implantação da Marginal - km 333+160 ao 333+700 - Pista Leste 
Implantação da Marginal - km 334+000 ao 335+500 - Pista Leste
• 2.2 - INSTALAÇÕES
2.2.1 - CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS DE PEDÁGIO
- Salles de Oliveira - SP 330 - km 350+000
- Ituverava - SP 330 - km 405+000
- Sertãozinho - SP 322 - km 327+500
- Pitangueiras - SP 322 - km 363+500
2.2.2 - CENTROS DE APOIO OPERACIONAL
- Sede da Concessionária - km 327+500 - SP-322
- CCO - km 327+500 - SP-322
- SAU - Obras Civis - km 327+500 - SP-322
- SAU - Obras Civis - km 361+000 - SP-322
• 2.3 - PASSARELAS
iluminação e Telamento das Passarelas Existentes 
SP-330 - km 380+000
SP-325/ SP-322 - km 7+159 (Antigo km 8+950)
2.3.1 - OBRAS DE ARTE ESPECIAL 
SP-325/ SP-322 km 6+400 - Galeria em NATM
3 - CONSERVAÇÃO ESPECIAL
• 3.0 ADICIONAIS - Investimento nos acostamentos 
SP-322 km 343+500 ao km 390+500 - Pontal / Bebedouro 
SP-322 km 310+000 ao km 325+910 - Contorno Sul 
SP-328 km 323+130 ao km 337+010 - Contorno Norte
• 3.1 - PAVIMENTO ( RECAPEAMENTO)
3.1.1 - Restaurações Localizadas - Trechos Críticos - 58 Km
• 3.2 - PROGRAMA INTENSIVO INICIAL 
INVESTIMENTOS EM ANDAMENTO ATÉ (MARÇO/2000)
1 - AMPLIAÇÕES PRINCIPAIS
- DUPLICAÇÃO DA RODOVIA SP-322
1.1.2-km 343+500 - 347+000 - Trecho 1 - 1!  Fase
1.1.3 - km 314+710 - 325+910 - Trecho 3 - 1â Fase
1.1.3 - km 310+000 - 314+710 - Trecho 3 - 2S Fase
- OAE'S + ENTRONCAMENTOS
SP-322 - km 343+500 - OAE + Entroncamento - (Acesso a Pontal)
Implantação de marginais - 6,88 km 
Alargamento Passagem de Gado km 320+000
- OAE'S + ENTRONCAMENTOS
SP-322 - km 310+000 - OAE + Entroncamento - (SP-322/255)
SP-322 - km 311+660 - OAE + Entroncamento - (Fundo de Vale)

' SP-322 - km 313+600 - OAE + Entroncamento - (Av. João Fiúza)
SP-322 - km 314+710 - OAE + Entroncamento - (Av. Presidente Vargas)
SP-322 - km 315+800 - OAE + Entroncamento - (Braz Olaia Costa)
SP-322 - km 316+800 - OAE + Entroncamento - (Adelmio Perdizza)
SP-322 - km 319+440 - OAE + Entroncamento - (Av. Patriarca)

SP-322 - km 325+910 - Entroncamento - (SP-322/328)
1.1.4 - RECAPEAMENTOS DA PISTA EXISTENTE 
km 360+000 - 390+500 - SP-322 - Trecho 2
-1.2 - PROJETOS (Duplicação/Marginais/Faixas Adicionais/Passarelas/ Dispositivos de Entroncamento)
2 - DEMAIS OBRAS DE AMPLIAÇÃO/MELHORAM.
- 2.1 - DISPOSITIVOS DE ENTRONCAMENTOS
SP-322 - km 338+770 - OAE + Entroncamento (DZ-Zanini)
- 2.2 - OUTRAS
2.2.1 - BASES P/ OPERAÇÃO DE BALANÇAS MÓVEIS 
3 -CONSERVAÇÃO ESPECIAL
- 3.1 - PAVIMENTO ( RECAPEAMENTO)
3.1.1 - Restaurações Localizadas - Trechos Críticos - 58 Km
3.1.2 - Recapeamento Iniciai
- SP-330
- km 318+500 ao 449+730 -131,23 km - Pista Sul
- km 318+500 ao 449+730 -131,23 km - Pista Norte
- 3.2 - OBRAS DE ARTE ESPECIAIS 
RECUPERAÇÃO DE OAE E OAC
- Outras OAE
- Bueiros - Recuperação OAC
- 3.3 - DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA
- Projeto Executivo
- Defensas Metálicas
- Barreiras de Concreto
- 3.4 - SINALIZAÇÃO
3.4.1 - IMPLANTACAO INICIAL - PISTAS EXISTENTES
3.4.1.1 - Horizontal
3.4.1.2 - Vertical e Aérea
- 3.5 - OUTROS MELHORAMENTOS
3.5.1 - PROLONGAMENTO DE GALERIAS
3.5.2 - NOVOS BUEIROS E CANAIS
3.5.3 - CORREÇÃO E ADEO. DO SIST. DE DRENAGEM 
3.5.4-PARADAS DE ÔNIBUS
3.5.5 - ESTABILIZ. DE TALUDES DE CORTE E ATERRO
3.5.6 - REIMPLANTAÇÃO DE CERCAS

O quadro de investimentos da Concessionária para os 20 anos, é o seguinte, conforme consta no cronograma:

(VALORES EM R$
INVESTIMENTOS MIL-JliL/97)

TOTAL

/-  AMPLIAÇÕES PRINCIPAIS
1.1- Ampliações Principais 71.356
2 - DEMAIS OBRAS D E AM PLIAÇÃO /  MELHORAMENTOS

2.1- Marginais / Faixas Adicionais 8.288
2.2 - Instalações 17.730
2.3 • Passarelas 3.051
2.4 - Dispositivos de Entroncamentos 6.272
2.5 - Outras 4.520

3 -  EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E  SISTEM A CONTROLE
3.1 • Veículos p/ Administraçáo/Gerenciamento 1.437
3.2 - Veículos Operacionais 9.274
3.3 - Sistema de Controle de Arrecadação 6.039
3.4 - Sistema de Controle de Fiscalização 3.460
3.5-Sistema de Telecomunicações ■ 5.331
3.6 - Sistema de Monitorização de Tráfego 2.008
3.7 • Equipamentos da Administração 1,595
3.8 - Sistema de Atendimento ao Usuário de Comunicação • Call Box 4.933
3.9 • Sistema de Transmissão de Dados 4.686
4 -DESAPROPRIAÇÕES
4.1 - Desapropriações 617
5 - CONSERVAÇÃO ESPECIAL
5.0 - Adicionais ( Investimento nos acostamentos) 1.830
5.1 - Pavimento ( Recapeamento) 96.031
5.2 - Dreno de Pavimento (só pistas existentes) 6.019
5.3 - Obras de Artes Especiais 3.849
5.4 - Dispositivos de Segurança 1.212
5.5 • Sinalização 21.611
5.6 - Outros Melhoramentos 18.625
6 -  CONTRATOS SUB-ROGADOS
6 - Contratos Sub-rogados 4.116
7- INDENIZAÇÕES

7- Indenizações

(b) AUTOVIAS
INVESTIMENTOS CONCLUÍDOS ATÉ MARÇO /  2000 
•Ampliações Principais
Projeto executivo da duplicação da SP 334 do km 337+000 ao km 348+000
• Instalações
Obras de adaptação da praça de pedágio de São Simão, localizada na SP 330 - km 281+000 
Construção da praça de pedágio de Restinga, localizada na SP 334 - km 374+500 
Construção da praça de pedágio de Batatais, localizada na SP 334 - km 344+000
• Passarelas
Construção da passarela em concreto na SP 330 - km 316+990 
Construção da passarela em concreto na SP 330 - km 310+000
• Dispositivos de Entroncamento
Obras ple alargamento da passagem inferior localizada na SP 330 - km 288+800
• Conservação Especial
Projeto e obras de estabilização de talude na Serra de Santa Rita, SP 330 - km 247+000 a km 248+000 
Projeto e obras de recuperação de talude na SP 334 - km 400+300 
Projeto e obras de construção civil da balança móvel do km 266+000 da SP 330 
INVESTIMENTOS EM ANDAMENTO
• Ampliações Principais
Projeto executivo da duplicação da SP 345 - km 29+995 ao km 31+755 
Projeto executivo da duplicação da SP 255 - km 2+800 ao km 48+500 
Projeto executivo da duplicação da SP 334 - km 358+000 ao km 395+500 
Obras da duplicação da SP 334 - km 337+000 ao km 348+000
• Demais Ampliações
Projeto das vias marginais na SP 330
Projeto e construção das vias marginais na SP 334 - km 334+800 ao km 337+000
Projeto de faixas adicionais na SP 318
Projeto de marginais e faixas adicionais na SP 345
Projeto de faixas adicionais na SP 255
• Instalações
Obras de construção do SAU (Serviços de Apoio ao Usuário) localizado na SP 334 - km 344+000 
Obras de construção do SAU da SP 255 - km 45+500 
Obras de reforma no prédio da Sede da Autovias
• Passarelas
Infcio das obras de construção da passarela em concreto na SP 330 - km 306+650
• Dispositivos de Entroncamento .
Obras de construção dos seguintes dispositivos:
- SP 334 - km 327+700
- SP 334 - km 331+200 
-SP 334-km  334+800 
-SP 345-km  31+150
• Conservação Especial
Encontram-se em execução, de acordo com o cronograma e em todas as estradas da concessão, os serviços referen

tes ao recapeamento de pavimento, drenos de pavimento, dispositivos de segurança e sinalização, bem como as obras 
de construção civil das balanças móveis localizadas na SP 255 - km 26+500 e na SP 330 - km 266+000.

• Conservação de Emergência 1
Devido às fortes precipitações pluviométricas do mês de janeiro de 2000 ocorreu ruptura e deslizamento de aterro de 

pista no km 400+500 da SP 334, provocando a interrupção dq tráfego.
A concessionária providenciou as construções de desvios e executa as obras de reaterro e recuperação das pistas 

em ritmo acelerado.



TT
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INVESTIMENTOS - PROPOSTA
(Valores em  R $ Mil)

“ TOTAL

1 AM PLIAÇÕ ES PRINCIPAIS 56.337

1.1 Duplicação da SP-255 26.050

1.1. Projeto Executivo 759

1.1. Construção 25.291

1.2 Duplicação da SP-334 22.871

1.2. Projeto Executivo 666
1.2. Construção 22.205

1.3 Duplicação da SP-345 7.416

1.3. Projeto Executivo 216

1.3. Construção 7.200

2 D EM A IS O B R A S D E  AM PLIAÇÃO  E M ELHORAM E 113.918

2.1 Marginais /  Faixas Adicionais 26.560

2.2 Instalações 16.886

2.3 Passarelas 4.241

2.4 Dispositivos de Entroncamento 66.005

2.5 Outras 227

3 E Q U IPA M E N T O S, VEÍCULO S E  SISTEM AS D E  CO 43.731

3.1 Veículos para Administração /  Gerenciamento 3.510

3.2 Veículos Operacionais 7.130

3.3 Sistema de Controle e  Arrecadação 6.667

3.4 Sistem as de Controle e  Fiscalização 2.729

3.5 Sistemas de Telecomunicação 8.684

3.6 Sistema de Monitoração do Tráfego 13.891

3.7 Equipamentos da Admnistração 1.120

3.8 Outros 0

4 DESA PR O PR IA Ç Õ ES 2.098

5 C O N SER V A Ç Ã O  ESPECIAL 221.550

5.1 Pavimento (Recapeamento) 152.482

5.2 Dreno de Pavimento 9.612

5.3 Obras de Arte Especiais 16

5.4 Dispositivos de Segurança 4.328

5.5 Sinalização 47.441

5.6 Outros 7.672

6 C O N TR A TO S SUB-RO G ADO S 0

7 IN D ENIZAÇÕ ES 0

TO TA L 437.633

{Valores em RS M il)
L \ \ t b  i  LM t.M U S  -  PKUPU51A ................. - ............... k .K i i

1 i 3 4 5 4 7
1 S m U C ô tS M lN U H IS 5 6 3 3 7 2-351 4 J 5 2 13.873 18.029 17.732 0 «
l . f Duplicação da SP-255 26.050 0 38 1M7 9 .5 1 6 8 .5 1 0 0 t
U . ^o je io  Executivo 759 0 38 76 417 228 0 (
u . Construção 25.291 0 0 7 .9 I I 9.099 8  282 0 c
1 : r ÜuplicáçSoda §P-334 22.571 2  308 4  249 5.876 5.219 1 2 1 9 0 £

1.2. P ro je toE iecú iivõ 666 266 167 167 33 33 0 t
1.27 Construção 2 2 2 0 5 2.041 4.683 5.709 $.186 5 .1 8 6 0 C

U " Duplicação da SP-345 7.416 43 65 11 3.294 4.003 0 £

173. Projeto Execurivo 216 43 65 11 54 43 0 £

I X Construção 7 2 0 0 0 0 0 3.240 3.960 0 í

I2—1D EM AIS 08R A S D E X M P L IA Ç Ã 0 E  M F.U I0R A .V IE H 3 .9 I Í 18.505 9S22 20.943 3 4 3 4 6 30.103 0 £
t f M argim » I  Faixas Adicionais 26.560 0 1 8 0 7 5.972 (0 .Í6 9 7 5 1 2 0 C
p x Instalações 16.886 6.676 3.610 0 6 J 9 1 209 0 £

I T Passarelas 4.241 0 1.563 893 893 893 0 C

2.4 Dispositivos de Entroncamento 66.005 1 IS 0 2 1.842 1 198? 16.884 21 .489 0 £

r r O uras 22? 27 0 91 109 0 0 £

j E Q C IP A M E N TO S .V E lC Ü tO S  E S K tE S fA S D Ê X O 43.731 M U 1-231 762 7 .7 Í7 $ .0 0 9 280 34C

131” Veiados para Adm inistração 1 Gerenciamento 3 5 1 Ô 822 0 0 522 0 £

p x Veículos Operacionais 7 .W 118 880 600 IS) 238 180 18C

Sistema de Controle e Arrecadação 6.667 X876) 0 0 0 0 0 {

r r Sistemas de Controle e Fiscalização 2 . 7 3 1.550 0 0 0 0 0 £

3.5 Sistemas de Telecomunicação 5.684 J72 0 0 7.310 534 100 £

3.6 Sistema de M onitoração do Trafego 13.891 2.915 351 162 117 3.716 0 C

3.7 Equipamentos da Admmstração 1.120 160 0 0 !60 | 0 o| 16C

3.4 Outros 0
i d e s a p r o m k ç ô e s 2.098 469 460 5S3 «15

5“ “ c o n s e r v a ç ã o  e s p e c ia l 221-556 18.639 33.753 12.208 2-527 5 » 3 1 5 8 1.67Î

5.1 Pavim eiso (Recapeamento) 151442 7,255 20.091 8 2 9 1 1.001 0 0 £

5:2 Dreno de Pavimcnso 9.612 3.074 4.137 2.401 Ô 0 0 C

S T Obras de A rte Especiais 16 8 8 0 0 0 0 C

5.4 Dispositive« de Segurança 4.328 4.328 0 0 0 0 0 £

5 X Sinalização 47 .44 3.203 4 J 4 4 846 998 0 3.258 1.67S

5.6 Outros 7-672 77 5.173 67C 529 529 0 C

CONTRATOS SÚÉWtÒGADOS «
7“ IN15ENEKÇÕES : t

TO TA L 437.63" 49.77 « A n 48.33$ 63.485 5 3 5 7 3 3 5 3 í 2.01Í

(Valores em RS M íh
i u S V t M L M L N I U S  •  P K Ü P U S 1 A 1 0 1  A L A N O  ..................  1

8 9 1 0 11 u T T 1 4

1 A M P L I A Ç Õ E S  P R I N C I P A I S 5 6 J3 7 O 0 0 0 0 0 £
1 .1 D u p l ic a ç ã o  d a  S P -2 5 5 26.050 0 0 0 ó 0 0 t

1. 1. P r o je to  E x e c u i iv o 759 ö 0 £ Ó 0 0 (

1 .1 , C o n s t ru ç ã o 25.291 0 0 0 0 0 0 t
1 .2 D u p l ic a ç ã o  d a  S P - 3 3 4 22.871 0 0 0 0 0 0 C

1 .2 . P r o je to  E x e c u t iv o 666 0 • 0 0 0 0 0 C

1 .2 . C o n s t ru ç ã o 22.205 0 0 0 0 c 0 £

□ D u p l ic a ç ã o  d a  S P -3 4 5 7.416 0 Û õ o “ó <

u : P r o j e to  E x e c u t iv o ......... 216 0 0 0 0 b o
.

\ X C o n s t r u ç ã o 7.200 0 0 0 0 0 £

i d e m a i s  o b r a s  t> e  a m p c i a ç ã o  e  m e l h o r a m e 1U .918 0 9 0 6 0 0 {

u M a rg in a is  /  F a ix a s  A d ic io n a is 26.560 6 õ h  Ó 0 0 0 C

2 .2 I n s ta la ç õ e s 16.886 0 0 0 0 0 0 {

t í P a s s a re la s 4.241 0 0 0 0 0 0 <

2 ,4

i&•S1i
.

s

66.005 0 0 0 0 0 0 c

l í O u tr a s 227 0 0 0 0 0 0 (

3 E O w p A M E N T O s r v E i c ü r a y f r s K T E M X f D í c o •0.731 480 1-460 760 7.016 180 920 18C

i . l V e íc u lo s  p a r a  A d m in is t r a ç ã o  /  G e re n c ia m e n to 3.510 300 522 0i 0 0 522 (

3 .2 V e íc u lo s  O p e ra c io n a is 7.13o| 180 938 600 180 180 238 !S(

3 . J S i s te m a  d e  C o n t r o l e  e  A r r e c a d a ç ã o 6.667 0 0 0 2.474 0 0 (

3 .4 S i s te m a s  d e  C o r a ro te  e  F i s c a l iz a ç ã o 2.729 0 0 0 1.179 0 0 C

í S S i s te m a s  d e  T e l e c o m u n ic a ç ã o 8 .6 » 0 0 0 269 0 0 (

3 .6 S i s te m a  d e  M o n i t o r a ç ã o  d o  T r á f e g o 13.891 0 0 0 2.915 0 0 C

O E q u ip a m e n to s "  d a  A d m m s t r a ç ã o 1.120 0 0 160 0 0 160 £
O u t r o s 0

r desapropriações - 2.WS
$ CONSERVAÇÃO ESPECIAL 221-550 896 382 35.970 18.089 11.045 L 5 0 I 3 2 4 3

5.1 P a v im e n to  ( R e c a p t a m c a o ) 152.482 0 0 29.459 14.451 8.117 3.067 (

5.2 D r e n o  d e  P a v i tn e m o 9.612 0 £> f> 0 0 0j (
5.r O b r a s  d e  A r t e  E s p e c ia is 16 0 0 0 0 0 0 (

U ' D is p o s i t iv o s  d e  S e g u r a n ç a 4.328 0 0 0 0 d 0 (

5.5 S in a l i z a ç ã o 47.44! 896 382 6 511 3.638 2.228 434 3.24J

5 .6 O u tr o s 7.672 0 ol 0> O 0 0 <

6 contratossltrrocados »

7 indenizações 8
TOTAL 437.633 U 7 6 1.842 36.730 25.105 11225 4.421 3.423

1 " ' "" LSVESTIMENTtW » - p K o k k  t À T u t a l A N U  g

15 16 r r 18 19 20 I
i AM PLIAÇÕ ES PR IN C IPAIS 56.337 O 9 0 « 0

• J
t . r >uplícação da SP-255 26.050 0 0 0 0 0

J
o : >rajeto Executivo 759 O '  0 0 0 0
\ . i . Construção 25.291 0 0 0 0 0 n
1.2 Suplicação da SP-334 22.871 0 0 0 0 0 c
iX ?rojetõ Executivo 666 0 0 0 0 0 £
iX Construção 2L205 0 0 0 0 0 t
1.3 [júpíícaçâo dá" SP-345 7.416 0 0 0 -o 0 0
1.3. Projeto Executivo 216 0 0 0 0 0
1.3. Construção 7.3» 0 0 0 0
r - DENÍa l s õ b r a 5T>E X M p L Ia Ç Ãõ 'EA£ELh o r à .vIE 113.9W 0 0 0 9 0 . t

2 ï Marginais /  Faixas Adicionais Î6560 0 0 0 0 0
2.2 Instalações 16.886 o 0 0 0 0
2.3 Passarelas 4.24! 0 0 0 0 0
2.4 Dispositivos de Entroncamento 66.005 0 0 0 0
í j f Outras 227 0 0 0 0 0 c

p '“ E Õ Ü IP A B K s T õ rW Í^ ^ ^ 43-731 4.196 !.»4o! 1.286 1S0 552 m

3 .T Veículos para Adm inistração ?13erénciarocntõ 3.510 300 0 522 0 0 0

j . r Veículos Operacionais 7.130 180 880 6S8 180 180 180
3.3 Sistema de Controle e Arrecadação 6.667 0 0 >06 0 212 0
374“ Sistemas de Controle e Fiscalização 2.7» 0 0 0 0 0
3.5 Sistemas de Telecomunicação 1684 O 100 0 0 0 c
3.6 Sistema de M onitoração'do Tráfego 13.891 3.716 0 0 0

r r Equipamentos da Admnistração t.120 0 160 0 0 160
3.8 Outros 0
i D fôA P ftÕ P R iA Ç Ô Ê S 2.098
s CONSERVAÇÃO ESPECKC 221.550 1.881 884 297 36.(96 23.865 12.800
S T Pavsnientò (Recapeamento) 152.482 0 0 0 29.459 19.649
r r Dreno de Pavimento 9.612 0 0 0 0 0
5.3 Obras de A rte Especiais 16 0 0 0 0 0
5.4 Dispositivos de Segurança 4.328 0 0 0 0 0
r r Sinalização 47.44 1.88 881
5 X Outros 7.672 0 fi 0

C O N T S A t a N S Ü M Õ Õ A D O S i

r ~ IfffiE ra Z A Ç O E S " <

TO TA L <»7.633 6.07 2 .02- t.493 36.37« 24.411

CRONOGRAMA FÍSICO GERAL

D IS C R IM I N A Ç Ã O Am» I A s o  2 A no 3 A s f l4 A n o  S

A M P L I A Ç Õ E S  P R IN C IP A IS • j . j
• R o d o v i a  S P -2 5 5 ■ ! . j

a  D u p lic a ç ã o  d o  k m  2 .8 0 0  a o  k m  4 8 J 5 0  ( 4 5 3 5  k m )

•  O A E s  a  Im p la n ta r
• 1 • I ■

•  k m  2 4 2 5 0  P T C  R io  d a  O n ç a ----------------------- gUUUUj • . . j
•  k m  4 7 ,6 0 0  P T C  R io  M o g iG u a ç u

» O A E  a  D e m o lir i
•  k m  3 2 3 5 0  F e p a s a ü  u n id a d e ) ......................  T ...............

*  R o d o v ia  S P -3 3 4

•  C o m p íe m c n ta ç ã o  e  D u p lic a ç ã o  d o  k m  3 2 2  a o  K m  3 3 7 M*a: Ohra Cmdwea

*  D u p lic a ç ã o  d o  k m  3 3 7 ,0 0 0  a o  k m  3 4 8 .0 0 0

•  D u p lic a ç ã o  d o  k m  3 5 8 .0 0 0  a o  k m  3 9 5 ,5 0 0

•  O A E  a  Im p la n ta r

*  k m  3 7 2 ,0 0 0  P T C  R io S a p u c a i w ^ m t
•  R o d o v ia  S P -3 4 5

•  D u p lic a ç ã o  d o  k m  1 0 .5 0 0  a o  k m  2 0 .0 0 )  - V D M  5 .0 0 0 Ft«*: Nm  f o i  <hi^M3tfu«Ri bnfSafa 4« VOM a&> a i» s»  5006 «vlcul« e a n m  <a 20 « u t  ti» CONCESSÃO.

■ D u p lic a ç ã o  d o  k m  2 0 ,0 0 0  a o  k m  3 6 ,0 0 0

D E M A IS  A M P L I A Ç Õ E S  E  M E L H O R A M E N T O S

•  P e d á g io s

•  Im p la n ta ç ã o

•  S P - 2 5 5 - k m  2 6 .0 0 0  P N /P S

•  S P -3 3 4  • k m  3 4 4 .0 0 0  PN

•  S P -3 3 4  - k m  3 7 7 .0 0 0 P S

•  A d e q u a ç ã o  e  A u to m a ç ã o  d o  P e d á g io  E x is te n te * ; ? : : ■ •
•  S P -3 3 0  k m  2 8 I J 3 0 0  P N íP S

•  F i s c a liz a ç ã o  d e  T ra n sp o r te

•  P o s to s  G e ra is  d e  F is c a liz a ç ã o  • PG F s

•  S P - 3 3 0 - k m  3 0 5 .0 0 0  P S  (P M R v )

•  S P -3 3 4  - k m  3 3 4 ,7 0 0  P S  (P M R v ) m m m m  ■
•  S P -2 5 5  - k m  4 6 .0 0 0  PN

■ P is ta  E x p e rsn e m a l

•  S P - 3 3 0 - k m  3 0 5 .0 0 0 P S m
■ C o n tro la d o re s  d e  V elo c id a d e

•  S P - T o d a $ ( 1 2 u m d a d e s )

•  A m p lia ç ã o / I m p la n ta ç ã o  O A E

s  S P -3 3 0

•  k m  2 8 8 ,8 0 0  -  A la rg a m e n to  P a ssa g e m  In fe n o r  -  PS

•  S P -2 5 5

•  k m 5 3 .7 4 0  P T C  Rk> C a b a c e ira  {A larg am en to ) ■ ■
•  k m  2 4 2 5 0  P o n te  R »  d a s  O n ç a s  (A larg am en to )

•  k m  1 1 .3 0 0  (A larg am en to ) ■ ■ ■ ■
■  S P -3 3 4

*  k m 3 7 2 -0 0 0  P o ru e  R io  S a p u c a i (A larg am en to )

•  S is te m a  d e  C o n tro le  O p e ra c io n a l

•  In s ta la ç õ e s  d c  A p o io  O p e ra c io n a l

•  S e d e  d a  C o n c e s s to n a n a /C C O íR ib e iJ ã o  P re to )

•  B a se  d e  C o n se rv a ç ã o  (R ib e irã o  P re to )

•  S A U  ( T l  “ 2  V e íc u lo s /T 2 = 3  V eicu io s) • - ? : ■ r • :
O  S P -3 3 0  k m  2 6 7 ,5 0 0  T 2

O  S P -2 5 5  k m ò .íO O T l ........_____ ; ____ _____... ____

CRONOGRAMA FÍSICO GERAL

D IS C R IM I N A Ç Ã O A w 6 A&O? AnoS Am 9 Am » Am  11 Am  11 Am  I: Am  !• Am  i t Am  l< Am  11 Am  U Am  15Am N

A M P L IA Ç Õ E S  P R IN C IP A IS

• R o d o v i a  S P -2 5 5 ......
•  D u p lic a ç ã o  d o  k m  2 ,8 0 0  a o  k m  4 8 ,3 5 0  (4 5 .5 5  k m )

■  O A E s a  Im p la n ta r

•  k m  2 4 ,2 5 0  P T C  R »  d a  O n ç a

•  k m  4 73100  P T C  R »  M o g iG u a ç u

■  O A E  í  D e m o lir

•  k m  3 2 ,3 5 0  F e p a a a O  un id a d e)

•  R o d o v ia  S P -3 3 4

•  C o m p ie m e a a ç â o  e  D tq ilica çã o  d o  k m  3 2 2  a o  K m  3 3 7

m D v ^ l ic a ç á o  d o  k m  3 3 7 ,0 0 0  a o  t o )  3 4 8 ,0 0 0

■  D u p lic a ç ã o  d o  k m  3 5 8 ,0 0 0  a o  k m  3 9 5 5 0 0

•  O A E  a  Im p la n ta r

•  k m  3 7 2 0 0 0  P T C  R b  S a p u c a í

• R o d o v a  S P -3 4 5

■  D u p lic a ç ã o  d o  k m  1 0 5 0 0  a o  k m  2 0 ,0 0 0  -  V D M  5 0 0 0

•  D u p lic a ç ã o  d o  k m  2 0 0 0 0  a o  k m  3 6 .0 0 0

D E M A IS  A M P L I A Ç Õ E S  E  M E L H O R A M E N T O S

•P e d á g io s

■  im p la n ta ç ã o

•  S P -2 5 5  -  k m  2 6 3 )0 0  P N /P S

•  S P -3 3 4  •  k m  3 4 4 )3 0 0  PN

•  S P - 3 3 4 - k m  3 7 7  5 0 0  P S

■  A d e q u a ç ã o  e  A u to m a ç ã o  d o  P e d á g io  E xisten te

•  S P -3 3 0  k m  2 8 1 .0 0 0  P N /P S

•  F isca liz aç ão  d e  T ra n sp o r te 1

•  P o s ta s  G e ra is  d e  F isc a liz a ç ã o  •  P G F s

•  S P -3 3 0  -  k m  3 0 5 ,0 0 0  P S  (P M R v )

♦  S P -3 3 4  -  k m  3 3 4 ,7 0 0  P S  ( P M R v )

•  S P -2 5 5  ♦ k ra  4 6 ,0 0 0  P N

■  P ista  E x p erim e n ta l

•  S P - 3 3 0 - k m  3 0 5 ,0 0 0  PS

■  C o n tro la d o re s  d e  V e lo c id a d e

•  S P - T o d a s  ( 1 2 u n id a d es)

•  A m p lia çã o / Im p la n ta ç ã o  O A E

•  S P -3 3 0

•  k m  2 8 8 .8 0 0  -  A la rg a m en to  P a ssa g em  I n fe n o r -  PS

■  S P -2 5 5

«  k m  5 3 .7 4 0  P T C  R »  C a b a c e ira  (A larg am en to ) ......
•  k m  2 4 ,2 5 0  P o n te  R io  d a s  O n ç a s  (A larg am en to )

- — - f - -
•  k m  1 1 ,3 0 0  (A larg am en to )

•  S P -3 3 4

•  k m  3 7 2 .0 0 0  P o n te  Rk> S a p o c a f  (A larg am en to )
— =

— -
: =•  S is te m a  d e  C o m ro le  O p e ra c io n a l

- -■  in s ta la ç õ e s  d c  A p o io  O p e ra c io n a l
- -

—

—
•  S e d e  d a  C o n c e s s io n á r ia / C C O  (R tb e irü o  Pre to )

•  B a se  d e  C o n se rv a ç ã o  (R ib e irã o  P re to ) — — — —
..... ,.r.

—

•  S A U  ( T I  = 2  V e íc u lo s /  T 2 * 3  V eícu los)

—O  S P -3 3 0  k m  2 6 7 .5 0 0  T 2 ..... \

O  S P -2 5 5  k m  6 .1 0 0  T l -... _ _ _ _



CR0N0GRAMA FÍSICO GERAL

DISCRIMINAÇÃO Am! A m l Am>3 Aso 4 Abo 5

0 SP’235 km 56.700 T2 m m m
O SP-318ta257,80OTl
o sr-3Mta35Sjam
O SP-345 bn 34.8*0 Ti

* Sístcna dc Transniissáo de Dados
• Operação lokbl (Internet, Satélite) r 1  1 1  1
* Operaçto com fibra Otiea

0 SP-330 (78 ta)
0 SP-Z5Í(Si to)
0 SP-318 (45 km)
0 SP-334 (SS km)
0 SP-345 (26 km) ■ m

• Ststena de ComtmotSo CaB-Boa . ' ; , 7 .
• SP-330 (Tool I56) = •; ‘ :; - i í f : '
* SP-255 (Tool 126)
. SP-334(TdbII7!) * s. * ' ■
• SP-3l8(T«al45) ■ . . ; . 1 - : ; •':.n; ;i- M ,!=:
. SP-345 (Tool 52) 1 • ■

• Sistema de Sensorámsao de Tri&go (31) ■; ; •!: •:: 1
• PraçasdePedágioO unidade/Soado) (6 unid)
• WF{2tm»dades/PGFH6ifflídades} c -;ii m
• Pistas _ ; . : j ‘ ;

0 SP-330 (2 «idades) - :;m-íí ::
0 SP-318 (1 «idade) í S1 •:: ' -:;:M 1
o 5P-255 0 unidade) ......1
0 SP-334 (3 «idades) ■

• Maigímis ; ;j ■ | í i ; . í i • i : ‘ í! 1: •
0 SP-330 (4 unidades) 7 | ; 1 í ; : • ■
0 SP-334 0  unidades) !; í: i: í U ■
0 SP-345 Cmidades) .... ■

* Sinalização Especial para Neblina
• SP-330 ; ‘ j . ; ’ ? ‘ :

0 km 247,000 ao tal 250,000 (3 km) ■ ::
0 ta 209.000» ta 301,000 (2 ta) 1 : i, i ; M; 7

• SP-334
0 km 3J5,OQOai>km 3375X10(2 ta) ;
O ta 37U5XX) ao km 3735X10(3 km) l ■

• SP-255 •
0 ta 465X30 ao km 4951000 ta) ■ 1 1 .1

• Painéis de Menagens Variáveis
• PCF -í!
. SP-330 ta 3055XX) PS • 1
• SP-334 ta 334,700 PS 1 V
. SP-255 ta 46,000 PS 1  1 .

• Pista
• SP-330

O ta 241000 PN »
0 ta 3065100 PN
0  ta317,0Ó0PN 1

. SP-334
0 ta 320,000 PS 1
O ta 393000 PN ___
0 ta 4055X10 PS -........ 1 .... .... --.......—----------------7

CR0N0GRAMA FÍSICO GERAL

D IS C R IM IN A Ç Ã O Am  6 Am ? ÁmS Am  9 Am  14Abo I Am  12Ano L A »U Aso 15A aolí Ano I* Anel Am ! Am  21

O SP-255 t a  56,700 12

O S P -3 l8 ta 2 5 7 ,8 0 0 T l

- 0  SP-334" kits 355

0  SP-345 t a  34,880 T I —
■ S is ia m  de Tnnsm issáo de Dados

•  Opetaçâo Uücial f intcm et, S aiéliie)

•  O pcraçio com fib ra  Ó tica

0  SP-330 (78 ta )

O SP-255 (81 ta )

0  S P -3 18 (45 ta )

0  SP-334 (88 ta )

O SP-345 (26 ta )

»  Sistema de Comunicação C aii-Box

•  S P -330(fm al 156)

•  SP-255 (T o o l 126) ;
•  SP-334 (T o o l 171) í

•  SP-318 (Total 45)

•  SP-345 (T o o l 52)

1  Sistema de Sensoríameaio de Tráfego (31)

•  Praças de Pedágio (1 unkiade/Sentido) (6  uníd)

•  PGF (2  unidades/ PCF) <6 unidades) >

•  Pélas

O 5P-330 (2  unidades)

0  S P -3 l8 (lw id a d e )'

O  SP-255 í l  unidade)

0  SP-334 (3  unidades)

*  M arginais

0  SP-330 (4  unidades) í
O SP-334 (3 unidades)

O SP-345 (2 « idades)

•  Sm afaçSo Especial paia Nebfina

, •  SP-330

0  t a  247,000 ao ta  250,000 (3 ta l •
O fan 299,000 ao tau 301.000 (2 km) *

•  SP-334

■ 0  t a  3355100») t a  337,000 (2 ta ) i
O t a  3 )0 ,0 (0  ao ta  373,000 (3 ta )

•  SP-255 i
0  ta463X I0aokm 49JD 00 (3 taJ í

*  Painéis de Mensagens Variáveis

•  PGF

♦ SP-330 t a  3055KX) PS

•  SP-334 km  334,700 PS

•  SP-255 t a  46,000 PS

*  Pista

•  SP-330

0  fan24|JO O PN

0  km  306,000 PN

0  ta  3175X10 PN

♦ SP-334

O km  520,M 0 PS

0  km  393,000 PN

0  t a  4055)00 PS ~í.. ___ _ __„ __ ..

CR0N0GRAMA FÍSICO GERAL

D IS C R IM IN A Ç Ã O A n o i Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5

•  SP-255

Q  t a  3 5 0 0  PS
_ i . . .  .

, o  t a  3 5 0 0  PN
■

0  km  46,000 PN
1

O  t a  80,000 PN .
■

•  SP-318

0  t a  3 7 ,0 0 0
1

•  SP-345

0  ta U S O O P O

•A rc a s  de Descanso

«  SP-330 km  290,000 Gavinhos m m
a  SP-255 k m  47,800 Enroncamento

■ SP-334 km  3735300 S*o  lo sé  da Bela V is a
......... m

•  Faixas de Aceleração/ Desaceleração

*  SP-330 (1 unidade) t a  3 7 ,8 0 0 ■
*  SP-255 (2  unidades) km  4,500 + k m  7,000 m m
•  SP-3 18 (2  unidades) t a  3 7 5 0 0  + t a  277,700 w m
*  SP-334 {1 unidade) km  324,200 ■
•  SP-345 (1 unidade) t a  215100

•  Faixas Adic iona is / Acostamentos

■ Faixas A diciona is Com im as

•  SP- 3 5

0  k in 48J 5 0 a o t a 635X)0 ( i 4 6 5 0 t a )

•  SP-318

0  t a  257,800 ao t a  2805)00 ( 3 2 0 0  t a ) - ■ i ■ ■

•  Faixas Adicionais Ascendentes da Pista Existente

•  SP-330 -1 8 5 0 0  t a

•  SP-3 3 4 - 13200 t a

•  V ias M arg inas

•  SP-3 3 0 ( l 7 2 0 0 t a )

•  t a  307.400 ao t a  309,000 PS m i L J i ....
*  k tn 31O J Q O íio ta í3 U ,7 0 0 P$ ............................... . ~ m  ■■
•  t a 3 l 0 2 O O a o ta 3 12 5 O O PN .

•  k m 3 l 3 ,00ü a o t a 3 l 8 2 0 0 PN
______ :__________!_______________ 1 t m

»  km  312,000 ao km  31S3 Ò0

•  t a  2 9 1 5 0 0  ao km  292,000 PN
L  : -

•  SP-334 (7 ,600  t a )

» t a  334,800 ao t a  337,000 LE

•  km  334,800 ao t a  337,000 I D

•  km  3 4 0 20 0  ao t a  341,800 LE ■  ; . .
. •  t a  3 4 0 50 0  ao km  3 4 ( 5 0 0 1 0

•  SP-345 (6 ,000 t a )

•  t a  30,000 ao t a  32,000 1 0 w m

•  t a  3351OO ao t a  35,000 LO — w m  '

•  fcm 33 j000  ao km  35/000

» Passarelas paia  Pedesiies

•  SP-330

•  km  291,6üÒ C ovinhos j l  unidade) ■ I ’

•  k m  3 0 6 50 0  Ribeòâo Prelo ( i  imiidade) ■ i  ■

•  km  310,000 R ibeim o Prelo ( I  uakiade) O i

t  t a 3 1 6 2 0 0 Ribeir5o P re io ! Í» » d a d e )

•  G avinhos (1 unidade}

»  R ibeirão Preto (2  unidades)
--------- 1_____ . . . ------------ ................... ■ * * .  ..............

CRONOGRAMA FÍSICO GERAL

DISCRIMINAÇÃO Am & Am ? Am I Am  9 Awit Aw l Am  1 Am  t: Am  1' Am I Am )< Awl? Am  l í Am I! Am  21

*  SP-255
0  kmJÍOOPS
0  fcm 3,500 PN

0  km 46.000 PN
•— —

- -
— ■— —0  km 80,000 PN

•  SP-318
0  km 237,000

•  sp-345
0  km i Í^OO PO

*  Arcas de Descanso
•  SP-330 km 290,000 Gavttíios
■ SP-255 km 473OO Earoncamemo
■ SP-334 km 373,000 Sfo José da Bela Visa

*  Faixas de Aceleração/ Desaceleração
•  SP-330 ( ! unidade) km 257,800
« SP-255 (2 unidades) t a  4 5 «  + ta  75)00
•  SP-318 (2 unidades) t a  237500 +ta277,700
•  SP-334 (1 unidade) t a  324,200 1
■ SP-345 (! unidade) km2i,000 ! i

•  Faixas Adicionais/ Acostamentos i
■ Faixas Adicionais Continuas f

*  SP-255 • }
0  km 48350 ao km 63/XX) (14,650 km)

*  SP-318
0  km 2575OO aota280,000 (22200 km)

*  Faixas Adicionais Ascendentes da Pista Existente

■ SP-330-18300 km
■ SP-334-133OO km

•Vias Marginais
*SP-330(17300km) i

•  t a  307,400 ao km 3095X30 PS
.  km 310,100 a o ta  311,700 PS i

- -•  t a  310200 ao ta312500PN
•  t a  313,000 ao km318200PN
•  t a  312,000 aota318500 PS
.  t a  291500 ao km 2925)00 PN

« SP-334 (7600 km)
•  t a  3345800 ao km 337,000 IE 1
•  t a  3K800 s o ta  337,000 LD

•  km340200 ao t a  341500 IE
•  km340200 ao km 34! 500 LD

■ SP-345 (6600 km)
•  km 305X10 ao km 3251OO LD

—.  ta33,OOOaota355XJOU>
- -

__

•  t a  335100 ao t a  35)000 LE

— :

= .

-

•  Passarelas para Pedestres
■ SP-330

•  ta 29 t,600C n v inks(l unidade) . . . . . - - -•  t a  306500 RibeMoPiaoU unidade)
•  ta3l0.D00Ri6eii8oPieio(lmúdade)
•  ta3l6200Ri6c>8oPieu(lim idãde)

—•  CravinbosOmddade) . . . .
•  RibesioPre(o(2tmidade$) _ __ . . . . . .J .. ------ . . . . .



CRONOGRAMA FIS1C0 GERAL

DISCRIMINAÇÃO A ael A ne l Ado 3 Ano 4 Ano?

» SP-755
•  Bonfim Pauüsa í 1 uródade)
•  Araraquan i2  un& i&s) m m

■ SP-318
•  Sáo C írios (2 unidades)
•  Agua Vermelha (1 unidâde) m

* SP-334
•  Batatais {«luradadesf : m m
•  Brodoski(lumdade) m
•  Franca (2 unidades) ■ ■ m

•  SP-345
•  Franca (1 uasiade) m  -

• Disposãtvos de Entroncamento. Retomo. Acessos
•  sp -a s

•  km 6200 Retomo : ■ 1

•  km 8,900 Retomo
•  kra 11300 Entroncaraerao Bonfim Paulista -----------(mummt

•  km 13.620 EranMeaineaoCravmhosíXanonr Neu; Éeeowrv* emMo ■
•  km 18,000 Retomo
•  km 23,000 Retomo
•  km30,100EraroncameraoPradópoíis Neu; 0*n m  talmKao

•  km 34.000 Retorno — .

•  km 37300 Retomo .
•  km41300EaroncamaaoCe!pav

•  km 44,900 Retomo --------------------- 1.........— ».......1----------- mmmmi

•  km48.1QO£ntroncameoioc/SP-3l8 ---------------------------i-------------------------- i------------ m —

•  km 51,490 Eraroncamerao Acesso Rincão ------ -------------- ^ - t

.  km 61,100 Acesso SP-318 . • m m  i •
•  km 69.600 Retomo {1 unidade) Existente
•  km 75.850 Acesso Américo Brasíiiense n u m

■ SP-330
•  km 307300 Acesso SP-307/ 330 s ' ■
•  km 317,800 Acesso Av. Brasil
»  km 309300 (Me&oria)

- ■
•  SP-318

•  km 269,000 Acesso para SP-255
J M .  : :

•  km 245 300 Acesso Sta Eudoxia pm.
•  km 238,000 Acesso Unívtrsidade Federal Ifc** MeSwn» «RM katou Co m p »»» b p taú

•  SP-334 .

•  km 337,000 PSÍ* PS
•  km 337,800 PSI-PN/PS ' : .  ■ ■

•  km 338.340 (ou 338,100) PS! - PS i - H l

•  km 339,160 PSI-PS ; m a m

•  km 340,000 P$l-PNí?S = WÈÈM
. .  ta M I.M O R l-P N /P S . : | | M

•  kra 345 500 Retomo PN/PS — . . . . . . . . .
•  km 347^00 Retomo PN/PS
•  km 327,700 Retomo Existente (Adequação)

. . .  i  ■
« km 331200 Retomo Existente
•  km 334300 Retomo Existente (Adequação)
•  t a  358.100 Retomo PNÍPS m m  '
•  km 362,100 Retomo PN/PS m m
.  km 366.200 Retomo PNtPS
•  km 369200 Retomo ---------- m m  ;

•  km 373,700 Retorno
•  km 384,400 Acesso Restinga ^m .

•  km 385 300 Retomo
«  km 390.100 Retomo

.  ____ _ ............. . . u ____ . . . . . .

CRONOGRAMA FÍSICO GERAL

DISCRIM INAÇÃO A so i A M ? Am I Am  9 Am K Am í : A m U Am I. Am í - Am  13 Am !< Am I? Am U Am  15 Am 2<

•  SP-255 —
— —•  Bonfim Paulista í 1 imxhde)

•  Araraquara Q  unidade) ....
—

.
a SP-318 — —•  S io Cark» (2 unidades) ...

•  Agua Vermelha (1 uradade)
—a  SP-334

•  Batatais ( 1  urodades)
•  B rodoski(I unidade)
•  Franca (2 unidades)

a  SP-345
•  Franca { !  unidade)

•  Dispositivos de Enroocamenio, Retomo. Acesa»
a  SP-255

— —•  km 6200 Retomo
•  km 8,900 Retomo —
•  k ro ll 200 Eíaioocan»rao Bonfim Paulista
•  kra 13,63) Entroncamento Cravínbos/Dumora t

•  ktn 18,000 Retomo
•  km 23,000Reton»
•  km30,100EajoncamemoPiadópolis i

•  km 34,000 Reton»
•  km 37500 Retorno f

•  k m 4 ltSOOEar0acarnentoCeipav >

•  km 44,900 Retoroo

•  km 51,490 Entroncamento Acesso Rincão ,

•  km 6U00AcessoSP-318 '

•  km 69,600 Retomo { 1 unidade) Existente
•  km 75,850 Acesso Américo Brasiiiense .

a  SP-330
•  km 307500 Acesso SP-307/ 330
•  kra 317,800 Acesso Av. Brasil
•  km 309,600 {M eflw riaí

a  SP-318 ;

—•  km 269,000 Acesso ja ta  SP-255
•  km  245500 Acesso SaEudówa
•  km 238000 Acesso Universidade federal

— -a  SP-334
•  k tn 337,000 PSI-PS

—•  km337,80QPSI-PN/PS
•  km 338340(ou 338,100) PSI -PS
*  km 339,160PSI-PS
•  km 340,000PSI-PN/PS i '
•  fcra34í,800 PSÍ-PN/PS !
•  km 345500 Retomo PN/PS !
•  b s  347,500 Retomo PN/PS j
•  km 327,700 Retomo Existente (Adequação) —
•  km 331200 Retomo Existente
« km 334,800 Retomo Existente (Adequação)

— —
•  km 358,100 Retomo PN/PS

• '•  km 362,100 Retoroo PN/PS
— — —

—
— - —•  kra 366200 Retomo PN/PS

a  kra 369,200 Retomo

—
...

•  km 373,700 Retoma
•  km 384,400 Acesso Restinga , •
*  km 385500 Retomo
•  km 390,100 Retorno

CRONOGRAMA FÍSICO  GERAL

D IS C R IM IN A Ç Ã O A o o l à i» 2 Ano 3 1 Ano 4 Ano$

«  t a  I I í SOO Retomo

___ _...

M M
•  km  393,700 Retomo

*  km 394.75Ô ta iK a m e ra o  SP-345

M M

mmm
■ sp-345

» t a  20,420 Erar. Patrocínio Pta !2  unidades)
—

•  t a  23,000 Retomo

•  t a  272)00 Retomo

« kra 30250 Retomo

•  t a  32,K O  Acesso Aerop. fiança

RECO M PO SIÇÃO  D È G R H D E

♦ SP-330

,  t o  247,000 ao t a  248.000 ... Bi. _______ , . l____

CRONOGRAMA FÍSICO  GERAL

DISCR IM INAÇÃO À»< Am  7 Aool Am  9 AM Í( AM 11Am  !3 Am  13Am I- Aae lí Am K Am  r Am I! Am  II Am K

t  km 392^00 Retomo

•  km 393,700 Retomo
—

•  km 394,750 Entroncamento SP-345

» sp -345

•  5an 20.420 E iar. Patrocínio ftâ  (2 «ráâaãts> . . . . . . . . . . .

•  km 23^000 Retomo

•  ta27,OOOR«orao

•  km 30250 Retomo

« km 32,920 Acesso Aerop. Fiança

RECOMPOSIÇÃO DE GREIDE

♦ SP-330

,  ta  247,000 ao ta  248,000
_____ — — — . . . — --- ~~~~

INVESTIM ENTO REALIZADO S
ACUM ULADO S E T tM B K Ü /98  a FEVfcKEIRÜ/00

. e s p e c if ic a ç ã o   ̂ " (em  R$ m il)

1- A M PLIAÇÕES P R IN C IP A IS ................................................ ...... 4 .444

1.1-P ro je to  Executivo 402
1.4.1 -  Projeto Executivo SP-334

,

1 .1 .2 - Projeto Executivo SP-345 42

1 .1 .3 - Projeto Executivo SP-255 14S

1 .2 -C o n s tru ção O T -
1 .2 .1 -Duplicação SP-334 — I W

1 .2 .2 -Duplicação SP-345
------------------------------m

1 .1 3 -Duplicação SP-255 -

2 :  DEM AIS OBRAS ÜE À M PÜÁ Ç ÀO /M ELHO RA M . ' .........  10.488

2.1 -M arginaisiPaixasAdíaonais 210
2.2 -  Instalações O T
2.3 -  Passarelas 7 2 T

2.4 -  Dispositivos de Entrocamento | ' I M -
2.5 -  Outras 225"

3 -  EQUIPAM ENTOS; VEÍCULOS E S IS rC D R T R O L E 3.658

3.1- Veículos p l  Administração/Gerencíamento 51.

3.2 -  Veículos Operacionais 124

3.3 - Sistema de Controle de Arrecadação 2 3 2 ; -

3.4 -  Sistemas de Controle de Fiscalização 326

3.5 -  Sistemas de Telecomunicações 124

3.6 -  Sistema de Monitorização de Tráfego -

3.7 -  Equipamentos da Administração W

3 .8 -O utros ' 1 ' 2

4  -D E S A P R O P R IA Ç Õ E S 7Q

4.1 -  Desapropriações ..................................... 70

5 - c u n s e k v a Ç Â C E B H E C IÁ L  " 14.604

5.1 -  Pavimentação (Recapeamento) .........................1 0 :2 7 g -

5.2 - Dreno de Pavimento w
5.3 -  Obras de Arte Especiais 21

5.4 -  Dispositivos de Segurança “ W

5 .5 -Sinalização 4ÔÔ

5.6 - Outros --------------------------2 W

5"-"C 0N TR Ã T0S 'S Ü B -K 0'G Â D 0S .......................... ............. -

7 -IN D E N IZA Ç Õ E S - " ............................— --------------- ------- 105

7.1 -Indenizações 1Ü5

8- OUTRAS IM Ü B ID ZA Ç O E S | .............. .............. T U T

8.1 -  Outras Imobilizações |.......... ..............“ T U T

TO TAL (1+2+3+4+5+6+7+B) ; : 33757/



PROGRAMAÇÃO DE OBRAS 5 ANOS

SP 25S - RODOVIA ANTONIO MACHADO SANT* ANNA 

CRONOGRAMA FÍSICO FOLHA 1 /2

item DESCRIÇÃO A no  1
1999 j  2009 

A no  2
A no 3 A no 4 A n o  5

» 10 11 12 1 2  1 * 5 * 7 « r s  2* s r s  r s r $  r s
1 Am pliações Princ ipa is

1.1 OupHcaçdes km  2.80 ao  48,35

1.1.1 D up licação km  2,89 ao  30,10

1.1.1.1 Projeto

1.1.1.2 Duplicação km  2.80 ao 30.10

1.1.2 D uphcação km  30,19 ao 45,60

1.12.1 Projeto

1.12.2 DupScaçâo km  30,10 ao 45.60

1 .1 4 D up licação k m  48,80 ao  48,35

1.1.3,1 Projeto : * ; — .... : -

1 .14.2 Duplicação km  45.60 ao 48.35

1 4 O A E-rmeess4rias as  dupttcaçfles

1.2.1 DerooSçôodo Viaduto Fepasa- km  32.35 >
1.24 Ponto R ioda  O nça s -km  24,25

1 .2 4 Ponte R io Mogi Guaçu • km  47.60

2 Dem ais Am piiaçO es •  M e lhoram entos

2.1 Praça d e  P edágio de  G oa tapa rt •  km  45,80

12 O bras necessárias * s  dupHcaçÔes ;

2.2.1 Ateryam en» da Passagem in fe n c r-k m  11.30

2 .2 2 Aiargamento da Ponte do Rio das O n ç w -k m  24.26 i 1 : 1 : ' ■
------ ;-----2 .2 4 Faixas de Aceleração /  Desaceleração - km  4,50 e  km 7,00

2.2.4 Dísp de Retomo km 6.20

2 4 5

2 4 .6

Disp.de Retomo km 8.90 1

Entroncamento Bonfim Paulista Trevo com pleto-km  1130

2 4 7 Entroncamento Cravínhos /  Oumont • len 13.62

4 2 .8 O ispde Retomo km  18,00

2 4 .9 Disp.de Retomo km  23.00

2 4 .1 0 Entronca« un to  PradOpoSs -  km  30,10

24.11 Disp.de Retom o km  34.00

Program ação mmmm 
Executado *-------- i

PROGRAMAÇÃO DE OBRAS 5 ANOS 

SP 330 - RODOVIA ANHANGUERA

CRONOGRAMA FÍSICO FOLHA 1 /  2

Kem DESCRIÇÃO A n o  1

1999 | 2000 

A no  2
A no  3 A no  4 Ano 5

9 10 H  I2 i » 2 1 4 5 6  7 » r s  2*s r s . r s r s  2*3

1 D em ais Am pBaçóes » M elhoram entos

-  •  -
1 1 R e fo rm a d a  Praça de  Pedágio de  São S lm ã o -k m  281,90 •

1 4 > u tros  S e rv iços

14 .1 PG F • Posto Geras de  Fiscalização PMRv -  K m  250

1 4 4 deforma do  Posto da Pottaa Militar M M
—

1 4 4 Pista Experim ental no km  305.00 ( P S ) m m
1 4 4 SAU  ♦ Serviço de Atendim ento ao Usuáno • km  25Q.G0

1 2 .5 SAU -  Serviço Oe Atendim ento ao Usuáno -  km  305.00 : m m m m  ;

1 4 .6 SmaftzaçSo Especial para Neb&na ■ _ l

1.2.7 Painéis de  Mensagem Variável -  PGF ' K W  ^

1 4 .8 Painéis da  Mensagem Variável -  Pista . mmmmimm l , '■

1.2.9 Faixas Adtaonats

1.2.10 Vias Marginais

14 .11 Via marginal km3G8.5G

Eh»p»n*« iBwi-çSa F(»l»rM»

1 4 .1 2 Sistem a da  Transmissão de dados

1 2 .1 3 Sistem a de  Comunicação com  Usuáno (156 un.)

14 .14 Sistema Sensor, Tráfego •  Pedágio São Símfto (2 u n ) l - : [

14 .15 Sistem a Sensor Tráfego -  PGF (2 u a )
s e —

1.2.16 Sistem a Sensor. T rá fego -T revo  de Ribeirão (2un.)

1.2.17 Sistem a Sensor. Tráfego - entre os km  307,00 e  318.00 (4un.) :

1.2.18 Sistem a Sensor. Tráfego • Área de  Oescanso (1un.) —

1 4 .1 9 Área de Descanso * w n  290.00 M

1 4 .2 0 Faixas de  Aceferaçáo /  Desaceferaçáo-km  257.80 _

1 2 .21 Recom posição do Grwde entre os km  247,00 e  248,00

1 4 .2 2 P S » -km  288.80

14 .23 Passarela km  316.99

14 .24 Passarela km  310.00
„ ü * “ - r

1 .245 Passarela km  306.50 - - -  ! .

1 4 2 5 Passarela km  291.60 __ _
Program ação mmmm 

E xecu tado  *..........*

PROGRAMAÇÃO DE OBRAS 5 ANOS

SP 2S5 - RODOVIA ANTONIO MACHADO S ANT ANNA

CRONOGRAMA FÍSICO FOLHA 2 / 2

Item DESCRIÇÃO
1999 2900

A n o  3 A n o  4A n o  1 A n o  3
9 10 11 12 !  2 J 4 1 5 7 í r s  2* s r s  r s r s  r s

2 4 1 2 Qisp.de Retomo len  37,50 : ml̂ m̂ m ;..
2 4 .1 3 Entroncam ento Ceipav -  km 41.50

2 4 .1 4 O sp  de  Retom o /  Acesso a  G u a tapa rá -km  44.90

2 4 .1 5 Entroncam ento com  SP 318 -  Iro  48.10

1 3 O u tro s  S e rv iços

2 4 1 PG F - Posto Gerai de  Fiscalização -  km  26.00

2 .3 2 SAU • S erviço de  Atendim ento ao  Usuário -  km  45.50

2 .3 3 SAU  -  Serviço de  Atendim ento ao  Usuário -  km  26,00

2 3.4 Sinalização Espeaa l para Neblina

2 4 .5  ' Painéis d e  Mensagens Variáveis -  PGF
mm

2.3.6 Paméis d e  Mensagens Variáveis > P ista
' mm

2.3.7 Sistem a de  Transmsssâo de  (»dos

2 3 8 Alargam ento da Ponte so&re 0 Rio Cabeceiras ■ km  53.74

2 .3 9 Sistem a de  Com unicação com  Usuáno (126 un.) ■

2.3.10 Sistem a o e  Sensor. Tráfego -  Pedágio de  Guetapará (2 tsv)

24 .11 Sistem a oe  Sensor. Trafego -  PGF (2  un.) ' , ■ í

2 3.12 Sistem a d e  Sensor T ra fego -T revo  A ra raqu a ra -km  83.20

2 4 1 3 Sistem a d e  Sensor T rá fe g o -Á re a  oe  O esca n so { i i /v ) _  '

2 4 1 4 Área de  Oescanso • km  47.00

2 .3  15 Faixas Adicionais do  km  48.35 ao  km  63.00

2.3.16 Entroncam ento e  acesso a R in cã o -km  51,49

2 4 .1 7 Acesso'3 SP 3»8 -  km  64,00

2 4 1 8 Retom o /  Acesso a  SP  257 -  km  69.60

2 4 .1 9 Trevo de  acesso â  Am ènco BrasiKense • km  75.55
M M

2.3.20 Passarela -  Bonfim  Paulis ta (1 un.)

2 .321 Passarela •  Araraquara (2 un.)

2 4 4 2 Controladores de  veioodade

Program ação mnmmm 
Executado >—...... ■.

PROGRAMAÇÃO DE OBRAS 5 ANOS

SP 318 - RODOVIA ENG. THALES DE LORENA PEIXOTO JUNIOR

CRONOGRAMA FÍSICO FOLHA 1

Item DESCfOÇAO A n o  1

1999 | 2000 

A n o 2
A no  3 A no  4 A n o  5

9 10 I I  12 1 2  3 * 5 6 7 » i ' S  r s 1*S 2*S r s  2*S

1 D em ais A m pliaçõ es  e M e lho ram en tos

- .... :........... —

—
1 1 O u tro s  S erv iços

1.1.1 Painéis de  Mensagens Variáveis •  P ista

1 .1 2 Sistema d e  Transmissão de dados

1 1.3 Sistema de Comunicação com  Usuário (45 un.)

1.1.4 Sistema Sensor Tráfego • Trevo São Carlos • km  235.40
—

1.1.5 Faixas de Aceleração /  Desaceleração -  km  237.90 e 277,70

1.1.6 Faixas A d iaonas  do  km  257.80 ao  km  280,00

1 1.7 Acesso â Santa Euoó»a - km  245.50

1.1.8 Acesso a  S P  255 • km 469.00

1.1.9 Passarela - São Carlos (2  « 1 )

1.1.10 Passarela • Água Vermelha (1 un.) M M

1.1.11 Controladoras de velocidade ... ............

PROGRAMAÇÃO DE OBRAS 5 ANOS 

SP 330 - RODOVIA ANHANGUERA

CRONOGRAMA FÍSICO F O L H A 2 /2

Bem DESCRIÇÃO A n o  1
1999 j  2000 

AnO 2
A n o  3 A no  4 A n o  5

9 10 l i  12 1 2 3 *  S 8 7 t r s  2*S r s  r s r s  r s

1 4 4 7 Acesso Rotatória á SP 307430  no  km  307.50 mmmm
1 4 4 8 Acesso á  v ila  A&rancm s no km  309.60 mmmm
14.29 Acesso Av Brasil •  km  317.80 > tnterügaçâo

—
1 2 4 0 Passarela -  OavtnHos {1 u r )

— = ■
1 4 3 1 Passarela • Ribeirão (2 un.)

= .......
1 2 4 2

14.33

Sede da Concessionária /  CCO
—

Base de Conservação

1 4 3 4 Controladores oe  veioodade

P rogram ação mmmm 
E xecutado ........... .

PROGRAMAÇÃO DE OBRAS 5 ANOS 

SP 334 ■ RODOVIA CÂNDIDO PORTINARI

CRONOGRAMA FÍSICO FO L H A 1/2

Bem DESCRIÇÃO A n o 1

1999 |  2000 

A n o  2
A no  3 A no 4 A no  5

9 10 11 12 1 2  3 4 5 6 7 6 r s  r s r s  r s r s  r s

1 Am pliações P rinc ipa is

1 1 D uplicações km  337,00 >0 348,00

1 .1.1 Projeto M M M M

1.12 XtpStcaçães km  337.00 ao 348.00

1 4 X ipücaçdes km  388,00 *0 398,80

14.1 Projeto

1 2 4 Xipiicaçdes km  358,00 ao 395.50

1 3 OAE-neccssárias ás  duplicações :

14.1 Ponte Rio Sapucai •  km 372,00 —

1 Dem ais A m p ttaç ftts  e  M e lhoram entos !

1 1 Praças de  Pedágio !

2.1.1 Praça de Pedágio de Batatais -  km  344.00

2 .1 4 Praça de Pedágio da Restinga ■ km 374,50

2 .1 4 Diversos

1 2 O bras necessárias as  dupficaçde*

24.1 Retomo Ramos de mão dupla • km  327.70 - - - - -

2 2 4 Retomo Ramos de mão dupla - km 331,20

2 2 4 Reiomo R«mos de mão dup «  ■ km  334.8Q

24 .4 Osp.de Retoma k tn  337.31

2 4 .5 0isp.de Retomo km 338.00

2 2 .6 Dtsp.de Retomo km  338.44

2 4 .7 0isp.de Retomo km  339.10 1

24 .8 Disp.de Retomo km  339.84

24 .9 Disp.de Retomo km  342.10 M M M M M I  :

24 .10 0isp.de Retomo km  345.36

22.11 Dísp de Retomo km 347,18 '

2 4 1 2 Disp.de Retoma km 358,10
— . . .

—

—
24.13

2 4 1 4

24 .15

Disp.de Retomo km  362,10

Disp.de Retomo km  366.12

Disp.de Retomo km  389.20

24.16 Dsp.de Retomo km  373,70
—  - —

2 2 1 7 Alargamento da Ponta 00 f i »  Sapucai -  km  372,00
......... : _____ - — ............

P rogram ação ■ ■ ■ ■  
E xecu tado  i— —i

Program ação
Executada



PROGRAMAÇÃO DE OBRAS 5 ANOS 

SP 334 • RODOVIA CÂNDIDO PORTINARI

CRONOGRAMA FÍSICO FOLHA 212

Item DESCRIÇÃO
1999 2000

Ano 3 Ano 4 Ano 5
Ano1 Ano2

9 16 11 12 1 2  3 4 6 6 7 1 PS 2*5 PS 2*5 1'S 2*S

2.218 Acesso Iromtieteá Restinga-km 384,40

22.19 0isp.de Retomo km 385,50

2220 0isp.de Retomo km 390,10

2221 0isp.de Retomo km 39250

2.222 0isp.de Retomo km 39270 ; ' , :

2.223 Entmneamenlo travo asm SP 345 km 394,75 i • j B i
(Demolir existente erecM iw) 1 ; ; ; ; 1

2224 FàxasAdtíonais i j ‘

u Outra Serviços í

23.1 - PGF-Posto Gerai de Fiscalização-km 334,70 (PS) .
; .  1 ;

2.32 Reforma do Posto da Poisa M iar

2.3.3 SAU - Setvtço de Atendimento ao Usuário • km 34400 ■ ;

23.4 SAU-Serviço de Aienímento ao Usuário-km 394,10

2.3.5 Sinalização Especial paia NeMra

23.8 Parts de Mensagem Variável ■ PGF
* M H r

2.37 Parts de Mensagem Variável •  Pista
: wmmm  ■ i

23.8 Vias Marginais - km 334,80 ao 337,00 (LE e LD)

23.9 VasMargrts-km340,20ao341,80(lielD) I ; : ! M  ; í ■ • ■ *

23,10 Passatela km 349.80
Í b b b . ; ■

23.11 Passarela km 351.50 í ;

2212 Sistema de transmissão de dados í

2.3.13 Sistema de CoimricaçSo com Usuário (171 un.) 1 i J  í ; >

2.3.14 Sistema de Sensor.Trálego - Pedágio Batatais (2 un.) j  ; : : ; 1 M ! '
2.215 Sistema de Sensor.Trâfego-Pedágio Restinga (2 un.)

; i m  i ; ; I

23.16 Sistema de Sensor.Tiaego - PGF (2 ufl.) : ‘  ; j  ;  . :

2.217 Sistema de Sensor.Tiâego - km 348 /  355 /  395 (3 uit) • • ; • . ( i

23.18 Sistema de Sensor.Trâfego-Margraa (3 un)

2219 Sistema de Sensw.Trálego-Área de Descanso (1 un.) -

23.20 Área da Oescanso - km 373.00

2.321

2.822 Passarela-Brarkwski(ltsi)

2323 Passarela-Franca (2 tn.)
B . mm

2324 Controladoras de veloddade
- ......

Proy wwçSo mmm 
EieCUtSdO • er-.n

PROGRAMAÇÃO DE OBRAS 5 ANOS 

SP 345-RODOVIA RONAN ROCHA

CRONOGRAMA FÍSICO FOLHA 1

Bem DESCRIÇÃO Anot
1999 2000 

Ano 2
Ano 3 Ano4 Ano 5

8 H M ! l í 1 2  3  4  5  6  7  1 ?*s ?s 1*5 í*$ !*S Í*S

1 Ampliações Principais

11 Oî Aicaçao km 20.00

1.11 Projeto

1.12 Ck#caçáo

2 Demais AmpHiçtea e Melhoramentos

2.1 Obras necessárias a dupilcaçJo

2.11 Viaduto do km 31 * Oisp de Retomo ten 30,15

212 Faixas de toteaçáo 1 Oesaceieraçâo -km 21.00

213 Entroncamento Pasrodrw PaJsta * km 20,42

2.1.4 0tsp.de Retomo km 23.00

2.1.5 Disp.de Retomo km 27.00

2.1.6 Rotatória de acesso ao Aeroporto de Franca * km 32,92

22 Outros Saviços

22.1 Painéis de Mensagens Vanáveís - Pista
MM .

2.2.2 Sistema de Transmissáo de dados

223 Sistema de Comunicação com Usuário (52 un.)

224 Sistema Sensor. Tráfego • Marginais Ç un)

2,25 Vas Marginais - km 30 ao 32 / km 33 ao.35 (LD)

2,2.5 Passareta*Franca(1un.) *■  '
2.2.7 ComroiaSofes de velocidade

MM I *

22.8 Diversos

ProgramaçJo ^ b i 
Executado i-------,

(c) ECOVIAS
Cabe destacar que a Ecovias teve uma alteração no seu quadro acionário após a assinatura do contrato de concessão, 

tendo sido vendido 20% do capital social para a Impregilo S.p.A. (empreiteira italiana).
A Primav Construções e Comércio Ltda., até então (dezembro/1998) única detentora de mais de 99,99% do Capital 

Social da Ecovias, justificou a venda desta parcela das ações da concessionária em função da afta especialização técnica e 
reconhecimento internacional da Impregilo S .pA , bem como da maior solidez que seria dada à concessionária. 

Investimentos concluídos (fevereiro/2000)
AMPLIAÇÃO PRINCIPAL
1. Projeto /  Construção da Pista Descendente da Rodovia dos Imigrantes:
1.1 - Projeto Básico
1.2-  Construção
1.2.1 - Trecho Planalto em Terrapleno - km 40,960 ao km 44 
DEMAIS AMPLIAÇÕES E MELHORAMENTOS
2. Marginais / Faixas Adicionais:
2.1 - Faixa Adicional - km 52+534 ao km 53+582 - Pista Norte - Rodovia Anchieta
2.2 - Faixa Adicional - km 0 ao km 7+800 - Pista Leste - Interligação Planalto
3. Instalações:
3.1 - PGF, Adequação do Posto de Pesagem Fixo e Implantação da Balança Seletiva
3.1.1. Obras Civis para Balança Seletiva - km 28 - Pista Sul - SP 160
3.1.2. Obras Civis para Balança Seletiva - km 56,5 - Pista Norte - SP 160
3.1.3. Obras Civis para Balança Seletiva - km 54 - Pista Norte - SP 150
3.2 - PMRv - Posto da Polícia Militar Rodoviária
3.2.1. km 23-Pista Sul-SP 160
3.2.2. km 40-SP 160
3.3.3. km 248+050 - Pista Oeste - .SP 055 - CDR
3.3 -SAU
3.3.1. km 28 - Pista Sul - SP 160
3.3.2. km 62 - Pista Norte - SP 160
3.3.3. km 19+700 - Pista Norte - SP 150
3.3.4. km 40+600 - Pista Sul - SP 150
3.3.5. km 56+740 - Pista Norte - SP 150
3.3.6. km 250+460 - Pista Oeste - SP 055 CDR
3.3.7. km 279+600 - Pista Leste - SP 055 PMN
4. Passarelas:
4.1 - Implantação de Passarela Pré-Moldada de Concreto
4 .1 .1  km 23+800 - Rodovia dos Imigrantes
4.1.2 km 64+000 - Rodovia Anchieta
4.1.3 km 270+050 - Rodovia Cónego Domênico Rangoni
4.1.4 km 282+200 - Rodovia Padre Manoel da Nóbrega
4.2 - Substituição de Passarela Metálica Existente por Passarela Pré-Moldada de Concreto
4.2.1 km 67+500 - Rodovia dos Imigrantes
4.2.2 km 50+300 - Rodovia Anchieta
4.2.3 km 52+500 - Rodovia Anchieta
4.2.4 km 57+000 - Rodovia Anchieta
4.3 - Implantação de Passarela Tubular Metálica
4.3.1 km 276+150 - Rodovia Padre Manoel da Nóbrega
4.4 - Recuperação de Passarela Tubular Metálica
4.4.1 km 47+250 - Rodovia Anchieta
5. Dispositivos de Entroncamento:
5.1 - Alça Operacional na Interseção da Rodovia dos Imigrantes com a Rodovia Padre Manoel da Nóbrega
5.2 - Complementação do Trevo - km 20+600 - Rodovia dos Imigrantes
5.3 - Acesso ao Bolsão 8 (Jardim Nova República) - km 1+050 - Interligação Baixada
5.4 - Adequação do trevo - km 285+150 - Rodovia Padre Manoel da Nóbrega 
CONSERVAÇÃO ESPECIAL
6. Obras de Àrte Especiais:
6.1 - Substituição de Juntas de Dilatação
6.2 - Encabeçamento de Obras - Rodovia Cônego Domênico Rangoni
6.3 - Recuperação da Ponte do Rio Diana - km 249+400 - Rod. Cônego Domênico Rangoni
6.4 - Recuperação da Ponte do Rio Santo Amaro - km 240+350 - Rodovia Cônego Domênico Rangoni
6.5 - Recuperação da Ponte do Canal dos Barreiros - km 63+408 - Rodovia dos Imigrantes
6.6 - Recuperação das Passarelas de Concreto
6.6.1 - km 12+667 - Rodovia Anchieta
6.6.2 - km 19+273 - Rodovia Anchieta
6.6.3 - km 262+422 - Rodovia Cônego Domênico Rangoni
6.6.4 - km 285+350 - Rodovia Padre Manoel da Nóbrega
6.6.5 - km 286+500 - Rodovia Padre Manoel da Nóbrega
6.6.6 - km 291+630 - Rodovia Padre Manoel da Nóbrega
7. Dispositivos de Segurança:
7.1 - Area de Escape - km 42+600 - Rodovia Anchieta
7.2 - Recuperação / Implantação dos Dispositivos de Segurança (barreiras rígidas de concreto, defensas metálicas, dis

positivos anti-ofuscantes, cercas e vedos, cancela ferroviária).
7.2.1 - Cancela ferroviária - km 67 - Rodovia dos Imigrantes
8. Outros:
8.1. Reformulação do Traçado Geométrico - Curva km 10 - Rodovia Anchieta
8.2. Muro de Contenção em Gabiões - km 65+100 - Marginal Sul - Rodovia Anchieta 
CONSERVAÇÃO DE EMERGÊNCIA
9. Obras Emergenciais:
9.1 - Escorregamento - km 254+050 (km 71) - Pista Leste - Rodovia Cônego Domênico Rangoni (Implantação de 

Viaduto)
9.2 - Muro de Contenção em Gabiões - km 13+148 - Rodovia Anchieta
9.3 - Estabilização de talude - km 47+700 - Pista Sul - Rodovia Anchieta 
Investimentos em andamento ( fevereiro/2000)
AMPLIAÇÃO PRINCIPAL
1. Projeto / Construção da Pista Descendente da Rodovia dos Imigrantes:
1.1 - Projeto Executivo
1.2-  Construção
1.2.1 - Viaduto VD 07 - Acessos / Fundações /  Blocos / Encontros
1.2.2 - Viaduto VD 08 - Terraplenagem / Fundações /  Blocos /  Encontros / Pilares
1.2.3 - Viaduto VD 09 - Terraplenagem
1.2,4-Viaduto VD 10-Terraplenagem/Fundações/Blocos/Encontros
1.2.7 - Túnel TD 01 - Emboques SP e SA/ Janela
1.2.8-  Túnel TD 03/04- Emboques SP e SA/Túnel
1.2.9- Canteiro Principal - Planalto
1.2.10- Canteiro Pelicano
1.2.10- Canteiro Pelicano
1.2.11- Canteiro Cubatáo
DEMAIS AMPLIAÇÕES E MELHORAMENTOS
2. Instalações:
2.1- PGF, Adequação do Posto de Pesagem Fixo e Implantação da Balança Seletiva
2.1.1. Obras Civis para Balança Seletiva - km 30 - Pista Sul - SP 150
2.2 - PMRv - Posto da Polícia Militar Rodoviária - km 62 - Pista Norte - Rod. dos Imigrantes
2.3 - Readequação das Praças de Pedágio
3. Dispositivos de Entroncamento:
3.1 - Melhorias no Trevo (Jardim Casqueiro) - km 60 - Rodovia Anchieta
4. Outras:

■ 4.1 - Contenção de encosta e pista no km 264 da Rodovia Cônego Domênico Rangoni
4.2 - Construção do Pátio de Estacionamento no km'40 da Rodovia Anchieta
4.3 - Reforma do COE/CCO
4.4 - Infra-estrutura para Jnstalaçãó de Controladores de Velocidade
4.5 - Sistema de Comunicação com o Usuário
4.6 - Sistema de Sensoreamento de Tráfego
4.7 - Painéis de Mensagem Variável 
CONSERVAÇÃO ESPECIAL
5. Pavimento (Recapeamento/Restauraçãol:
5.1 - Recapeamento/Restauração de Pavimento Flexível
5.2 - Restauração de Pavimento Rígido
5.2.1 - km 0 ao 7,8 - Pista Leste - Interligação Planalto
5.3 - Recapeamento/Restauração de Trevos
6. Drenos de Pavimento:
6.1 - Conservação Especial dos Drenos de Pavimento 

• 7. Obras de Arte Especiais:
7.1 - Colocação em Tráfego da Ponte Ribeirão dos Couros - km 13+148 - Rodovia Anchieta
7.2 - Restauração da Ponte Metálica e Reconstrução da Ponte Velha - Canal de Bertioga -km 247 - Rodovia Cônego 

Domênico Rangoni
7.3 - Recuperação do Apoio 7 do VA-19 - Rodovia dos Imigrantes
7.4 - Recuperação da Ponte do Rio Casqueiro - km 61+700 - Rodovia Anchieta
7.5 - Restauração da Ponte do Rio Branco e Viaduto FEPASA - km 279+250 - Rodovia Padre Manoel da Nóbrega
7.6 - Restauração da Ponte sobre o Rio Perequê - km 266+750 - Rodovia Cônego Domênico Rangoni
8. Dispositivos de Segurança:
8.1 - Recuperação /  Implantação de Dispositivos de Segurança
9. Outros:
9.1 - Recuperação da Estrada de Serviço
9.2 - Recuperação do Sistema Elétrico Existente
9.3 - Readequação do Sistema de Drenagem - Rodovia Cônego Domênico RangoniCONSERVAÇÃO DE EMERGÊNCIA
10. Obras Emergenciais:
10.1 - Estabilização de encosta e implantação de desvio provisório - Km 42 - Pista Sul - Rodovia Anchieta
10.2 - Muro de Contenção Atirantado - km 51+500 - Pista Sul - Rodovia Anchieta



0  quadro de investimentos da Concessionária para os 20 anos, é o seguinte, conforme consta em sua proposta:

INVESTIMENTOS - PROPOSTA

(VALORES EM R$ MIL - BASE JUL/97)

INVESTIMENTOS TOTAL

1. AMPLIAÇÃO PRINCIPAL (SP 160 - 2o PISTA) 525.295,34
1.1. Pr ejeto Executivo : 20.203,67
1.2. Construção 505.091,67

2. DEMAIS AMPLIAÇÕES E MELHORAMENTOS 164,621,14
2.1. Marginais/Faixas Adicionais 94.527,34
2.2. Instalações 20.877,90
2.3. Passarelas 2.704,32
2.4. Dispositivos de Entroncamento 32.769,02
2.5. Outras ÎI7423S

3. EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E SISTEMA CONTROLE 94.346,43
3.1 Veículos p/ Administração / Gerencimento 4.721,79
3.2 Veículos Operacionais 12.291,56
3.3 Sistema de Controle de Arrecadação 23.790,40
3.4 Sistema de Controle de Fiscalização 16.846,40

- 3.5 Sistema de Telecomunicações 14,005,50
3.6 Sistema de Monitorização de Tráfego 17.405,44
3.7 Equipamentos da Administração 22Ô2t24
3.8 Outros 2.200,00

4. DESAPROPRIAÇÕES 7.848,00

5. CONSERVAÇÃO ESPECIAL 156.104,82

5.1. Pavimento (Recapeamento) 54.620,61
5.2. Dreno de Pavimento 1.441,54
5.3. Obras de Arte Especiais ! 22.074,64
5.4. dispositivos de Segurança 2.562,39
5.5. Sinalização ~  : 26.398,45
5.6. Outros 19.007,19

6. CONTRATOS SUB-ROGADOS

7. INDENIZAÇÕES 5.000,00

TOTAL (1+ 2  + 3 + 4 + 5 + 6 + 7) 953.215,73

Foi apurado qüe a Ecovias estava com várias obras em atraso em relação ao cronograma inicialmente acordado com o 
Poder Concedente, à época do Contrato de Concessão.

Entretanto, foi posteriormente esclarecido que todos estes atrasos foram objeto de negociações, que resultaram em 
uma readequação do cronograma de investimentos da concessionária, com a priorização das obras de maior relevância 
para o usuário do Sistema Anchieta Imigrantes.

Quanto aos investimentos propostos pela Concessionária, foram feitas adequações de seus prazos, com vistas a com
pensar os atrasos, estando compromissada a recuperação dos níveis de proposta até o terceiro ano de concessão.

Os investimentos realizados até FEV/00, conforme informação fornecida, foram:
(VALORES CORRENTES EM R í MIL)

INVESTIMENTOS TOTAL ATÉ FEV/2000

1. AMPLIAÇÃO PRINCIPAL (SP 160 • 2’  PISTA) 70.253,43
1.1. Projeto Executivo 9.702,2â
1.2. Construção 60.551.15

2. DEMAIS AMPLIAÇÕES E MELHORAMENTOS 12.585,37

- 2.1. Marginais/ Faixas Adicionais 3.322,72
2.2. Instalações _  3.093,23
2,3. Passarelas 3.145.74
2.4. Dispositivos de Entroncamento 23337T
2.5. Outras 789,97

3. EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E SISTEM A CONTROLE 40.471,08

3.1 Veículos p/ Administração / Gerencimento 190,97
3 1  Veiculos Operacionais 6.242,68
3.3 Sistema de Controle de Arrecadação 10.3.60,4Ú
3.4 Sistema de Controle de Fiscalização 719,68
3.5 Sistema de Telecomunicações 6.002,21
3.6 Sistema de Monitorização de Tráfego 10.878,52
377 Equipamentos da Administração 3.804.44
3.8 Outros ; Y T IM

4. DESAPROPRIAÇÕES 39,10

5. CONSERVAÇÃO ESPECIAL 21.083,61

5.1. Pavimento (Recapeamento) 1.655,73
5.2. Dreno de Pavimento 4.50
5.3. Obras de Arte Especiais ! 2.669.69
5.4. dispositivos de Segurança 657,54
5.5. Sinalização
5.6. Outros 15.476,15

6. CONTRATOS SUB-ROGADOS

7. INDENIZAÇÕES

TOTAL (1 + 2 * 3  + 4 * S * S * 7 ) 144.432,59

A situação atual do processo de recuperação do nível de investimentos é a seguinte:
(VALORES CORRENTES EM R í MIL)

INVESTIMENTOS TOTAL ATÉ FEV/2000

PROPOSTA (Até Fev/2000) 177.100,75

REALIZADO (Até Fev/2000) 144.432,59

DIFERENÇA 32.668,16

CRONOGRAMA FINANCEIRO - PROPOSTA

(VALORES EM M  MIL .  BASE JUL/S71

INVESTIM ENTOS
ANOS

ANO 08 ANO 09 A N 010 AN011 A N 012 AN013 AN 014

1. AMPLIAÇÃO PRINCIPAL (SP 160-r  PISTA)

1.1. PlÔjMO ËMCUM
1 2 construção

2. DEMAIS AMPLIAÇÕES E MELHORAMENTOS 7.120,70 5.954,18 148,87 4.040,90 4.040,90

2.1. M*\pn«s/ Falias Addon»» 578731 576731 4!W0790 4 040.90
2.2. Instalações 168,8/ 166.8/
2.3!" Passarelas
2.4. DispMitnm da Entroncamento
Z i. Outras ÏTK339

3. EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E SISTEMA CONTROLE 51,20 3.898,77 485,88 4.992,74 74,80 21.128,89 3.119,48

3.1 Veículos ftl AOmmstraçáo / Gerenamento -----------O  80.45
32 Vaactios Operacionais 320.CU Í59Í.83 320.04
3.3 satema oe Controle de Amacadação 51.20 2530 ----------- 75!20 --------------- 75720 76.80 10 028,80 T259;20
3 4 Systeme de Controle de Fiseakzaçáo 2 5A4.M 87.25 -----------TB7BH5
3.3 Saunu de Teiecornurwcaçóas 216.00 2.006,80 596,00
3.6 Sistema da Monrtonzaçáo de Trafego 41S!68 ------------- jno:s8 ------------- 76C08 3.940,00 “ T264.48
3./ tqurpementos daAdmmstraçao ------------- Ï5535 ------------- Ï3533
3.8 Outras tOÕ.ÒÔ -----------100,00 700.00

4. DESAPROPRIAÇÕES

5. CONSERVAÇÃO ESPECIAL 1239,70 743,83 8.341,14 3.387,85 • 5.783,53 13.913,12 349,04

5 1. Pawmanto (Recapeamento) 6352.65 ”  2.727.82 3992.94 11.430.81
3.2. Urano do Pawmenio
3.3. Obras do Arte Espoe*»
5 4. Dispositivos da Segurança
ÿ £ - SrnaioaçS ' 1 339.7Ö 743.53 1.988.49 85ÜTÖT I.7M.59 2.4A3.01 34634
5.6 Outros

8. CONTRATOS SUB-ROGADOS

7. mOEMZAÇÕES

TOTAL (1 + 2 * 3 * «* 9 * 6 * 7 ) 9211,01 10.398,77 8.995,89 8.380,41 9.901,23 39.083,81 3.440,72

CRONOGRAMA FINANCEÍr O - PROPOSTA

INVESTIM ENTOS
ANOS

ANO 15 ANO 14 ANO 17 ANO 18 ANO 19 ANO 20

1. AMPÜAÇAO PRINCIPAL (SP 140 • r  PISTA) • 525.295.34
1.1. Projeto Executivo 20 203 67
12 Construção •505 091 67

2. DEMAIS AMPLIAÇÕES E MELHORAMENTOS 14.971,34 6.434.64 1U.421.14
2.1. Marginas/ F*xa* Adicionais 14 971.36 6634.84 • 94.527.34
2 2 . Instalações 20877.90
2.3 Passarelas 2 704,32
2.4. Oisposarras da Entroncamento 32.769.02
2.5 Outras 13 742.56

3. EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E SISTEMA CONTROLE 1.494,92 5.129.24 4.154,37 2J10.88 957,12 5110 . 94.346,43
3 1 Veículos p/ Admnstração / Gerenamento 1.180.45 4 721.79
3.2 Veículos Operacionas 320.04 2.272.79 320.04 320.04 12.291.56
3 3 Sistema da Controla Oa Arrecadação 75.20 76.80 126.40 176.00 126.40 51.20 23 790.40
3 4 Sistema da Controla da Fiscalização 1 006.40 2.380.80 16846.40
3 5 Sistema 0« Telecomunicações 580.00 216.00 232.00 1.624.00 14605.60
3 6 Sistema da Monitorização da Tráfego 623.68 378.80 538.68 410.68 410.68 17406.44
3 7 Equip ament os da Adrrwustração 456.45 2.282.24
3 8 Outros 100.00 100 00 100.00 2.200 00

4. DESAPROPRIAÇÕES 7.848,00

S. CONSERVAÇÃO ESPECIAL 2.959,34 1.497,94 4.814,70 1.345,80 3.134,96 24.11319 158.104,82
5.1. Pavimento (Recapewnento) - 1.588.20 3.006.86 2.727,82 22.567.93 64.620.61
5.2. Dreno da Pavimento 1.441.54
S 3. Obras 0« Arte Especi»» 22.074.84
5.4. DisposArvos oa Segurança 2562.39
5.5. SmaUação 1.371.14 1497,96 1607.84 1.365.80 409.15 3545.66 26 396.45
5 6 Outros 1900719

4. CONTRATOS SUB-ROGADOS

7. INDENIZAÇÕES 5.000,00

TOTAL (1*2 + 3 * 4 «5 * 4  + 7) 4.458.24 8.927,20 23.740,43 10.211.33 4.094,10 24.144,79 953215,73

C R O N O G R A M A  F ÍS IC O  - P R O P O S TA

ITEM AN O  1 I AN O  2 ANO 3 AN O  4 A N O  5 AN O  6 ! AN O  7

AM PLIAÇÃO PRINCIPAL (SP-160 PISTA D ESC EN D ENTE) I
Projeto Executivo ||HU I I  m iimm i n i ] winnrnni 1 1
Construção m unmuni 11111111__________

DEMAIS OBRAS DE AM PLIAÇAO/M ELHORAM ENTOS I
Marginais / Faixas Adicionais I

Marginal Norte entre os km 18 e 29 da SP 150 i i i i i i i i i i i i iiiiiiiniii
Faixa Adicional com Acostamento entre os km 59 e km 62 • SP 160 llllllilllll
Faixas de Aceleração / Desaceleração i m m i i i i i Il I  llll iillHIIIIIII
Faixas Adicionais Anchieta SP 150 It 1 till If ,PH
Faixas Adicionais Imigrantes SP 160 ï 1
Faixas Adicionais SP 041 I__________ ___uimmui1

Instalações 17
Posto Pesagem Fixo • km 248 05 • SP 055 CDR (Pista Oesta) ï i i i i i i i i  ï
Posto Pesagem Fixo • km 264.55 • SP055 CDR (Pista Leste) lllllllll
Adequação P P F e Implantação Balança Seletiva • km 54 N - SP150 m 1-----!
PGF • SP 150 • km 54 -  Pista Norta . itititlr
PGF. Adequação PPF e Impi. Balança Seletiva • km 30S - SP150 iiiiiiiii
PGF. Adequação PPF e Impi. Balança Seletiva -  km 29S - SP160 liiiiiiii
PGF: Adequação PPF e Impi. Balança Seletiva • km 56.5N - SP160 nmnr
PMRV do km 64 da SP 150
PMRV do km 15 da SP 160 Hl
SAU -  km 19*700 -  SP 150 (Pista Norte) UH 1
SAU * km 40*600 • SP 150 (Pista Sul) ■Hl
SAU • km 56*740 • SP 150 (Pista Norte) llll
SAU - km 28 -  SP 160 (Pista Sul) llll
SAU -  km 62 -  SP 160 (Pista Nona) til! ï
SAU • km 250*460 • SP 055 CDR (Pista Oesta) llll
SAU - km 279*600 -  SP 055 PMN (Pista Leste) llll
SAU • km 30 - SP 150 (Pista Sul) llll
SAU - POSTO OE APOIO -  km 15 • SP 160 (Pista Sul) llll
SAU - km 44+700 - SP 160 (Pista Sul) llll
Adequação das Praças de Pedágio |llll
Posto Pesagem Móvel (2un) • SP150 -  km 12.7 N e km 12.5 S JPL
Posto Pesagem Móvel (3un) • SP160 • km 14.8 N/S e km 65 N mt-Posto Pesagem Móvel (2un) • SP055 PMN -  km 287.65 L/O 3BItltr 1__________

Passarelas 1
Passarela do km 47+250-SP 150 (substituição) ||Bl 1 1 ï
Passarela km 50*100 • SP 150 (substituição) llll 1 -
Passarela km 50*300 • SP 150 (subsbtução) HU 1 1
Passarela km 52+370 • SP 150 (substitúção) mi
Passarela km 52+500 * SP 150 (substituição) I1U__
Passarela km 57*000 • SP 150 (substituição) HUI
Passarela km 64*000 • SP 150 (construção) m
Passarela km 67*500 • SP 160 (substituição) mu
Passarela km 55*300 (270.05) • SP 055 CDR (construção) m\
Passarela do km 67.90 da SP 160 (construção) 1nun

Dispositivos de Entroncamento
___________________________________________  1

Complementação do trevo da BR 101 • km 77 (248.05) -  SP 055 CDR iiiiiiiniiiiiiiiinim
Adequação trevos e marginais • km 64 ao km 71+500 • SP 055 PMN mm
Adequação do trevq -  Vila Aurea • km 60*000 • SP 055 COR mmmm
Adequação do trevo -  km 30 -  SP 150 (Riacho Grande) imn
Melhonas no trevo • km 60 • SP 150 (Jardim Casqueiro) mi
Complementação do trevo • km 41 • SP 160 (Interligação Planalto) min
Complementação do Trevo • km 20 + 600 - SP 160 (Eldorado) mm
Adequação do Trevo - km 59 -  SP 150 - —nu

Outras 1
Sistema de vengiaçào do Túnel do Quilombo • SP 055 CDR imn 1
Contenção da encosta a pista • km 60*950 (264.00) • SP 055 CDR 0III
Construção das Pontes Rio Ribeirão dos Couros - km 13*167 • SP 150 rnn
Construção Viaduto R. Ruyce Ferraz Alvim -  SP 160 • km 18+59S ___J____!ZJ ________ Il
infra-estrutura para instalação da controladores de velocidades mui_____ l _ _
Sistema de Transmssão de Dados |iirnnnn E r ■
Sistema de Comunicação com o Usuãno iitltti nnn nmii ______ rnn mm
Sistema da Sensonamento de Tráfego nnr im i
Sinakzaçâo Especial para Neblina I l  iilll mil
Pameis de Mensagem Vahavei nttl HIHI mir! ~
Reforma do COE/CCO m mil ï m miniumSistemas Eiétncos das Ampliações tu InniniimiiÉiii iiiiiin mnun



CRONOGRAMA FÍSICO - PROPOSTA

ITEM ANO 8 ANO 9 ANO 10 ANO 11 ANO 12 ANO 13 ANO 14

AMPLIAÇÃO PRINCIPAL (SP-160 PISTA DESCENDENTE)
Profeto Executivo
Construção

DEMAIS OBRAS DE AMPLIAÇÁO/MELHORAMENTOS
Margineis / Faixas Adicionais

Marginai Norte entre os km 18 e 29 da SP 150 |
Faixa Adioonal com Acostamento entre os km 59 e km 62 • SP 160 j
Faixas de Aceleração / Desaceleração |-
Faixas Adicionais Anchieta SP 150 I
Faixas Adnonais Imigrantes SP 160 i i i i i i i n i i i n i i i m m m n n n n i-------------
Faixas Adicionais SP 041

Instalações
Posto Pesagem Fixo - km 248.05 • SP 055 COR (Pista Oeste)
Posto Pesagem Fixo • km 264,55 - SP055 CDR (Pista Leste)
Adequação P P F. e Implantação Balança Seletiva • km 54 N - SP150
PGF - SP 150 - km 54 • Pista Norte
PGF. Adequação PPF e Jmp). Balança Seietrva - km 30S - SP150
PGF, Adequação PPF e Impi. Balança Seletiva • km 28S • SP160
PGF. Adequação PPF e Impi, Balança Seletiva • km 56.SN • SP160
PMRV do km 64 da SP 150 ii ■
PMRV do km 15 da SP 160
SAU - km 19*700 - SP 150 (Pista Norte)
SAU • km 40*600 - SP 150 (Pista Sul)
SAU - km 56*740 - SP 150 (Pista None)
SAU ■ km 28 • SP 160 (Pista Sul)
SAU ■ km 62 - SP 160 (Pista Norte)
SAU - km 250*460  - S P  055 CD R  (Pista Oeste)
SAU • km 279*600 • SP 055 PMN (Pista Leste)
SAU - km 30 - SP 150 (Pista Sul)
SAU • POSTO DE APOIO • km 15 - SP 160 (Pista Sul)
SAU • km 44*700 • SP 160 (Pista Sul)
Adequação das Praças da Pedágio
Posto Pesagem Móvel (2un) - SP150-km 12.7 N e km 12.5 S
Posto Pesagem Móvel (3un) - SP160 • km 14 8 N/S e km 65 N
Posto Pesagem Móvel (2un) • SP055 PMN - km 287,65 UO

Passarelas
Passarela do km 47*250 - SP 150 (substituição)
Passarela km 50*100 • SP 150 (substituição)
Passarela km 50*300 • SP 150 (substituição)
Passarela km 52*370 - SP 150 (substituição)
Passarela km 52*500 • SP 150 (substituição)
Passarela km 57*000 • SP 150 (substituição)
Passarela km 64*000 • SP 150 (construção)
Passarela km 67*500 - SP 160 (substituição)
Passarela km 55*300 (270.05) - SP 055 CDR (construção)
Passarela do km 67.90 da SP 160 (construção)

Dispositivos de Entroncamento
Compiementação do trevo da BR 101 • km 77 (248.05) - SP 055 CDR
Adequação trevos e marginais • km 64 ao km 71*500 • SP 0S5 PMN
Adequação do trevo - Vila Aurea • km 80*000 • SP 055 CDR
Adequação do trevo • km 30 • SP 150 (Riacho Grande)
MeJhonas no trevo - km 60 - SP 150 (jardim Casqueiro)
Compiementação do trevo • km 41 - SP 160 (Interligação Planalto)
Compiementação do Trevo • km 20 * 600 - SP 160 (Eldorado)
Adequação do Trevo - km 59 • SP 150

Outras
Sistema de ventilação do Túnel do Quilombo • SP 055 COR
Contenção da encosta e pista * km 60*950 (264.00) - SP 055 COR
Construção das Pontes Rio Ribeirão dos Couros - km 13*167 • SP 150
Construção Viaduto R. Ruyce Ferraz Atvim - SP 160 - km 18*595 mninnr
infra-estrutura para instalação de controladores de velocidades
Sistema da Transmissão de Dados
Sistema de Comunicação com o Usuáno
Sistema de Sensonamento de Trafeqo
Snafczação Espeoal para NeOtma
Pairas de Mensagem Vanavei
Reforma do COE/CCO
Sistemas Elétncos das Ampliaçâes m n n m r

CR O N O G R A M A  FÍSICO  - P R O PO STA

ITE M A N O  15 A N O  16 A N O  17 A N O  18 A N O  19 A N O  20

A M P L IA Ç Ã O  PR IN CIP A L (S P-160 P IS T A  D E S C E N D E N T E )

Projeto Executivo
Construção

D E M A IS  O B R A S  D E  A M P U A Ç Â O / M E L H O R A M E N T O S

Marginais 1 Faixas Adicionais

Margmai Norte entre os km 18 a 29 da SP 150
Faixa Adoonal com Acostamento entra os km 59 a km 62 - SP 160
Faixas da Aceleração / Desaceleração
Faixas Adicionais Anchieta SP 150 ______
Faixas Adia onais imigrantes SP 160 iim iiiiiiiiii^
Fautas Adicionais SP 041 » lllll lll lll

Instalações

Posto Pesagem Fixo • km 246.05 * SP 055 CDR (Pista Oeste)
Posto Pesagem Fixo • km 264.55 • SP0SS COR (Pista Leste)
Adequação P.P.F. e Implantação Balança Seletiva - km 54 N - SP150
PGF - SP 150 • km 54 - Pista Norte
PGF, Adequação PPF e Impi. Balança Seletiva • km 30S - SP 150
PGF. Adeouaçào PPF e Impi. Balança Seletiva - km 28S • SP160
PGF. Adeouaçào PPF e Impi. Baloiça Seletiva - km 56.5N • SP160
PMRV do km 64 da SP 150
PMRV do km 15 da SP 160
SAU • km 19*700 • SP 150 (Pista Norte)
SAU - km 40*600 - SP  150 (Pista Sul)
SAU - km 56*740 • SP 150 (Pista Norte)
SAU ■ km 28 • SP 160 (Pista SU)
SAU - km 62 - SP 160 (Pista Norte)
SAU - km 250*460 • SP 055 CDR (Pista Oeste)
SAU - km 279*600 • SP 055 PMN (Pista Leste)
SAU - km 30 - SP 150 (Pista Sul)
SAU - POSTO DE APOIO - km 15 - SP 160 (Pista Sul)
SAU - km 44*700 ■ SP 160 (Pista Sul)
Adequação das Praças de Pedágio
Posto Pesagem Móvel (2un) - SP150 - km 12.7 N e km 12.5 S
Posto Pesagem Móvel (3un) • SP160 • km 14,8 N/S e km 65 N
Posto Pesagem Móvel (2un) • SP055 PMN - km 287.65 UO

Passarelas

Passarela do km 47*250 * SP 150 (substituição)
Passarela km 50*100 - SP 150 (substituição)
Passarela km 50*300 - SP 150 (substituição)
Passarela km 52*370 • SP 150 (substituição)
Passarela km 52*500 • SP 150 (substituição)
Passarela km 57*000 • SP 150 (substituição)
Passarela km 64*000 - SP 150 (construção)
Passarela km 67*500 • SP 160 (substituição)
Passarela km 55*300 (270.05) • SP 055 COR (construção)
Passarela do km 67.90 da SP 160 (construção)

Dispositivos de Entroncamento

Compiementação do trevo da BK 101 ♦ km 77 (248.05) • SP U55 CDH .
Adequaçao trevos e marginais - km 64 ao km /1*50Q • SP 055 Pmn
Adequaçao do trevo • Vila Aurea • km 80*000 • SP 055 CDR
Adequação do trevo - km 30 - SP 150 (Riacho Grande)
Melhonas no trevo- km 60* SP 150 (Jardm Casqueiro)
Compiementação do trevo - km 41 - SP 160 (interligação Planalto)
Compiementação do Trevo • km 20 *  600 - SP 160 (Eldorado)
Adequaçao do I revo ■ km 59 • SP 150

- Outras
Sistema de ventlaçao do Tunei do Uulomoo* SP 055 CDK
Contenção da encosta e pista • km 60*950 (264.00) • SP 055 CDR
Construção das Pontes Rio Ribeirão dos Couros • km 13*167 • SP 150
Construção Viaduto R. Ruyce Feraz Alvtm - SP 160 • km 18*595
Infra-estrutura para mstaiação de controladores de velocidades
Sistema de l ransmissáo de Dados
Sistema de Comurvcaçao com o Usuano
Sistema de Sensonamento de i rafego
Sinalização Espeoal para Neblina
Paneis de Mensagem Vanavei
Reforma do C0&CCQ--------------------------------------------------------- :------------ ----------
Sistemas bietncos das Ampliações

CRONOGRAMA FÍSICO - PROPOSTA

ITEM ANO 1 ANO 2 ANO 3 ANO 4 ANOS ANO 6 ANO 7

CONSERVAÇÃO ESPECIAL
Pavimente (Recapeamento/Restauraçãe)

■ m n rm i nn nmi iiim m im iiimKecuperaçao do Pavimento Kigido lllllllllll m i r
Drene de Pavimente

conservação espead dos drenos ae pavimento
Obrae do Arte Espaciais

substituição de Guarda Corpos - sk ibu iiiiiiimiiRestauração Pts R. Pequeno / Canal Schmdt • km 33.314 e 35,364 - SP ISO .... min nimRestauração Viadutos VA*1. VA-J. VU-5A « VA-6 • SP 150 r o n iRestauração Pt HCubatâo 1 Vd de Março • km"531352 e 59.5 - 5P Í5G-------------- nflnnflColocação em tráfego da Ponte Ribeirão dos Couros - km 13*148 • SP 150 INIRecuperação da Ponte Canal dos Barreiros - km 63*408 • SP 160 m u mui
Kecuperaçao da Ponte Rio Laranjeiras* km 61*108 • SP 160 . m u mm
Encabeçamento obras na SP 055 CDR liRestauração da Ponte Metaiica canai de Bertioga - km 78 - SP 055 CUK mimiiii
Restauração Ponta Rio das Onças - km 67*400 - SP 055 CDR m u

iiiiiimnRestauração Pontes Jurubatuba e Quéombo-km 7 2 .e 68,4-SP 055 CDR UUII___Reconstrução Ponte Velha Canal de Bertioga - km /8 - SP 055 CUK IIIIIIIIII
Restauração Ponte fciPeirão Branco e '/adulo Fepasa km fe3,v- SP ofeTfrMN
Recuperação das Passarelas de Concreto
Substihição de Jintas de Dilatação
Kecuperaçao Ponto Rio Oiana - km 75*650 • SP 055 CUK
Kecuperaçao Ponte Rio Santo Amaro • Km 84* /00 - SP 055 CDR

rninim
Recuperação Ponte Rio Casqueiro • km 61*726 • SP 150 I II I II I II I

Dispositivos do Segurança
Kecuperaçao dos Dispositivos do Segurança iiiiiiiini i i i i i

Sinalização
Sinalização Honzontal dos Trechos Kecapeados / Restaurados iiiiiiim iim ii
Adequação da Sinalização Existente
Smakzaçào Vertical e Aerea

Outros
Keaoequaçao do Sistema de Drenagem • km 26/ ao km 262 • SP 055 CDR
ReformUaçâo de Traçado Geometnco - Curva km 10 - SP 150 - Pista sui
Recuperação Sistema Venoiaçao lunets. indusive dispositivos montoraçao
instrumentação dos luras
Adequação do plano paisagisbco
Kecuperaçao do sistema eietnoo existente
Recapeamento de I revos
Restauração da Estrada de Serviço

CRONOGRAMA FÍSICO - PROPOSTA

ITEM ANOS ANO 9 ANO 10 ANO 11 ANO 12 ANO 13 ANO 14

CONSERVAÇÃO ESPECIAL
Pavimento (Recapeamento/Restauração)

Recapeamento do Pavimento Flexível
Recuperação do Pavimento RíqkJo i _____ 7 1111____

Dreno de Pavimento '
Conservação espeoal dos drenos de pavimento ------------- j------------- 1-------------1 | ~ 1  |

Obras de Arte Especiais
Substituição de Guafda Corpos - SP 150
Restauração Pts R Pequeno 1 Canai Schmidt • km 33.314 e 35.354 • SP 150
Restauração Viadutos VA-1. VA-3, VD-5A e VA-6 • SP 150
Restauração Pt. R.Cubatão / Vd 31 de Man» • km 53,582 e 59 5 - SP 150
Colocação em tráfego da Ponte Ribeirão dos Couros - km 13*148 • SP 150
Recuperação da Ponte Canal dos Barreiros - km 63*406 - SP 160
Recuperação da Ponte Rio Laranieiras - km 61*108 - SP 160
Encabeçamento obras na SP 055 CDR
Restauração da Ponte Metaltca Canai de Bertioga • km 78 - SP 055 CDR
Resteuração Ponte Rio das Onças • km 67*400 • SP 055 CDR
Restauração Pontes Jurubatuba e Quilombo - km 72.7 e 68.4 - SP 055 CDR
Reconstrução Ponte Velha Canal de Bertioqa • km 78 - SP 055 CDR
Restauração Ponte Ribeirão Branco e Viaduto Fepasa km 63.1 - SP 055 PMN
Recuperação das Passarelas de Concreto
Substituição de Juntas de Oilatação
Recuperação Ponte Rio Diana • km 75*650 • SP 055 CDR
Recuperação Ponte Rio Santo Amaro - km 84*700 • SP 055 CDR
Recuperação do Apoio 7 do VA-19- SP 160
Recuperação Ponte Rio Casqueiro - km 61*726 • SP 150

Dispositivos ds Segurança
Recuperação dos Dispositivos ds Segurança ........ r ~ '  i i i  i i

Sinalização
Sinalização Honzontal dos Trechos Recapeados / Restaurados tvn m i iim iim n m rn n iiiil l l l l  H l
Adequação da Sinalização Existente
Sinalização Vertical e Aérea

Outros
Readequação do Sistema de Drenagem. Km 267 ao km 262 • SP 055 CDR
Reformulação de Traçado Geometnco - Curva km 10 • SP 150 - Pista SU
Recuperação Sistema Ventilação Túneis, inclusive dispositivos monitoração
instrumentação dos Túneis
Adequação do plano paisagístico
Recuperação do astema elétnco existente
Recapeamento de Trevos
Restauração da Estrada de Serviço

CR O NO G RAM A FÍSICO - PROPOSTA

ITEM A N O  15 A N O  16 A N O  17 A N O  18 A N O  19 A N O  20

C O N S E R V A Ç Ã O  ES P EC IA L

Pavimente (Recapeamento/Restauração)
Recapeamento do Pavimento Flexível IIH I i i i n i i i i i i i r ■ l  iKecuperaçao do P a v im e n to  Kigido i 1 í i i u i i i i i i

* Dreno de Pavimento

Conservação espeoal dos drenos oe pavimento I I l l I
Obras de Arte Especiais

Suostituçáo de Guarda Corpos • SP 150
Kestauraçao Pts R.Pequeno / Canai Scnmidt - km 33.314 e 35.354 • SP 150
Restauração Viadutos VA-1. VA-3. VO-5A e VA-6* SP 150
Restauração Pt. R.Cubatão / Vd 31 de Março • km 53.582 e 59.5 - SP 150
Colocação em trafego da Ponte Ribeirão dos Cotros ♦ km 13*148 - SP 150
Kecuperaçao da Ponte Canai dos barreiros - km 63*408 - SP 150
Kecuperaçao da Ponte Rio Laranjeiras - km 61*108 • SP 160
Encabeçamento obras na SP 055 CUK
Restauração da Ponte Metaiica Canal de Bertioga • km 78 - SP Ò55 CDK
Kestauraçao Ponte Rio das Onças • km 67*400 • SP 055 CDK
Restauraçao Pontes Juruoatuoa e (Jmlomoo - km 72.7 e 68.4 - SP 055 CDR
Reconstrução Ponte Velha Canai de Bertioga • km 78 - SP 055 CDK
Restauraçao Ponte Ribeirão Branco e Viaduto Fepasa km 63.1 - SP 055 PMN
Recuperação das Passarelas de Concreto
Substituição de Juntas de üilataçao
Kecuperaçao Ponte Kio Diana - km /5*650 • SP 055 CDK
Kecuperaçao Ponte Kio Santo Amaro - km 84* 700 - SP 055 CDK
Kecuperaçao do Apoio 7 do VA-19 - SP 160
Kecuperaçao Ponte Rio Casqueiro - km 61*726 - SP 150

Dispositivos de Segurança

Kecuperaçao dos Dispositivos de Segurança I I I I I
Sinalização

Sinalização Honzontal dos Trechos Recapeados / Restaurados m m u i i i i i iB i i i i i i i i i n i i i  u m  . . . . . . . . . . .  - i i i i ia n i i i i i i i i !
Adequaçao da Sinalização Existente TSinalização Vertical e Aerea j ____ L ____ _________ I

Outros

Keadequaçao do Sistema de Drenagem • km 267 ao km 262 - SP 055 CDR
Reformulação de Traçado Geometnco - Curva km 10 • SP 150 - Pista SU
Recuperação Sistema Ventilação Túneis, indusive dispositivos monitoração
Instrumentação dos Túneis
Adequaçao do plano paisagístico
Kecuperaçao do sistema eietnco existente
Recapeamento de T revos
Kestauraçao da Estrada de Serviço

A recuperação dos níveis de investimentos previstos na proposta acontece no âmbito de uma ampla readequação do 
cronograma de investimentos da concessão. O principal evento desta readequação consiste na antecipação da conclusão 
da Duplicação da Rodovia dos Imigrantes em mais de 150 dias, sendo portanto previsto o término em dezembro/2002. O 
cronograma financeiro decorrente desta readequação está em fase de negociações, mas o cronograma físico básico já está 
concluído, sendo este o referencial atual para o relacionamento entre o Poder Concedente e a concessionária. Vale salien
tar que o cronograma físico, até o momento, vem sendo cumprido.

A recuperação dos níveis de investimentos previstos na proposta acontece no âmbito de uma ampla readequação do 
cronograma de investimentos da concessão. O principal evento desta readequação consiste na antecipação da conclusão 
da Duplicação da Rodovia dos Imigrantes em mais de 150 dias, sendo portanto previsto o término em dezembro/2002. O 
cronograma financeiro decorrente desta readequação está em fase de negociações, mas o cronograma físico básico já está 
concluído, sendo este o referencial atual para o relacionamento entre o Poder Concedente e a concessionária. Vale salien
tar que o cronograma físico, até o momento, vem sendo cumprido.



C R O N O G R A M A  FÍSICO  -  REA D EQ U A Ç Ã O

(TEM ANO 1 ANO 2 ANO 3 ANO 4 ANO 5 ANO 6 ANO 7

AM PUAÇAO PRINCIPAL (SP-160 PISTA DESCENDENTE)

m r m i
" 1 n n I I I I H l l n l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l

DEMAIS OBRAS DE AMPUAÇAO/MELHORAMENTOS

Marginais 1 Faixas Adicionais

1 1 i i i i i i i m w i i i i i i i i f i i i i i
Faixa Adaonal com Acostamento entre os km M  e hm 62 • SP 160 1 1 -------------------

l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l  1-------------------
i m i i 7 | 1 ------------------- 1-------------------

1 1 1 1------------------- 1-------------------
" l l l l l l l l i • r .  . ------------------- -------------------

Instalações

i m i m m
n t i m n l

Adequação p h >. e Implantação Balança Seletiva • km 54 N • SP15Q —
l l l l l

PGF, Adequaçao PPF e Impi. Balança Seletiva- hm 30S- SP150 I FPGF, Áde<Mç*> p p f  e Impi. Balança Seieova • km 28S • SP160 i i n ff l
i r a i r a Ir a i

PMRv - km 62 N - SP 160(Substitui PMRv km64-S P  150)
u u s i l l

hm kv  - Km 23 s  • SP 160 (SuDstitu PMKv km 1b t SP 160)

SAU * km 4ÍKWJU -  5P 150 (Pista S*J)

i>AU • km S2 - SP 160 (Pista Norte)

□ lU u i l l l l l l l l l l l
Posto de Pesagem *4ovel (2 isi) - SP 150 -  km 12+700 PfJ e km Í2+5ÕÔ P5
Posto de Pesagem Movei (3 un) - SP 1W -  Km U+ÔCC) PN/PS e km SS+õC^N"
Posto de Pesagem Movei (2 un) • SP OSTPWFTVm 71+500 (207,65) 1/0

Passarelas

Passarela km Sp  16Õ / Pe/orma Passarela MetaJica km 47,25 SP 150 i i I I I
Passarela km Oü+100 • SP 150 (soOsüMçao) l l l l ..... -
Passarela km 5U+3U0. SP 150 (substitiãçao) m i
Passarela km 52+3/0 - SP 150 (sUisUtixçao) — n n -
Passarela km 52+500 - SP 150 (stãisutuçáo) im
Passarela km 5/+000 - SP 150 (subsütuçao)

i1111Passarela km o/+5Wj - 5P 160 <st£sQtüç55) IH I
Passarela km 55+300 (270,(35!) • SP 65TC W  (construção) n n
Passarela km 66.1 (Presidio) - SP 055 PWKTCsústhtu km 57,9 SP 160) ‘ ra
Passarela* kmtf3e65(6eã)-SPÔ55 CDR Tcoristrüçàõj u m

Dispositivos de Entroncamento
Compiementaçao do trevo da SR 101 - km 7/ (240.65) • SP 655 CDR

i m i im nAdequaçao de trevo* e marginais -  km 64 aõwn 71+500 -  SP 055 PMN n u l l
Adequação ao trevo • Vila Airaa • km 66+666 SP-655 CDR
Adequaçao do trevo • km 30 • SP 150 (Ktacno Grande) 11!Melhonas no trevo • km 60 - SP 150 (J»d m  Casqueiro) m u n i
Compiementaçao oo trevo • km 41 • SP 100 (interligaçáo Planalto)

U l l l l lCompiementaçao oo Trevo * km 26 ♦ fiflO-'5P 166 (Eldorado) 1im n
Alça na interseção SP 160 X SP 055 T i l l
Acesso ao Botsao * - km 1.65 • 5PÔ55 (substitijAdeq. Trevo km 56 5PlM )

Outras
Sistema de ventuaçao do túnel do Quilombo • SP 055 CDR l l l l l

r a m i i i i i i i i i| | i 1
Construção oas Pontes soore o Kk> Kibevao oos Couros • km 13+16/ • SP 150 1
Construção Viaouto R. Ruyce Ferrai Alvtm -  SP 160 -  km 16*595 1
lnfra-«strutira para mstaaçao de controladores de velooâades 1
Sistema de Comurncaçao com o Usuano m u r a i  -------------------
Sistema de sensonamento de Trafego |
Sinalização Especai para Netitina 1
Paneisde Mensagem Vanavei i r a n
Reforma do Cüt/CCO

n i in im i i
P3I73rEtãSõn»nêníõTTÕi713TSPT5B',“l̂ ^ —
BaasdÕEmergenoe.SP156‘ ........ 1

C R O N O G R A M A  F ÍS IC O  -  REA DEQ U AÇ ÃO

ITEM ANO 8 ANO 9 ANO 10 ANO 11 ANO 12 ANO 13 ANO 14

AM PUAÇAO PRINCIPAL (SP-160 PISTA O ESCENOENTE)
Prqetõ Executivo
Construção

DEMAIS OBRAS 0 E  AMPUAÇAO/MELHORAMENTOS

Marginais / Feixes Adicioneis

Marginai Norte entra os km 18 e 29 da SP 150. i i i i i i m i i
F axa AtSaonai com Acostamento entre os km 59 • km 62 > SP 160
Faxas de Acaeraçao / Desaceleração
Faxas Ackctonas Ancrteta SP 150
Faxas Atkoonas imigrantes SP 160
Faxas Adtctonas SP Óãl

Instalações

Posto Pesagem Fixo -  km 248.05 • SP 065 CUK (Pista Ueste)
Posto Pesagem f ix o -  km 264.55- SP055 CUR^Pista Leste)
Adequaçao P,"p>,”e Implantação Balança Seletiva -km 54 N-5P150
PGF - SP 150- km 54- Pista Norte
PGF. Adequaçao PPF e Impi Balança Seletiva- km 30S- SP15Q
PGF, Adequaçao p p f  a Impi. Saiaiça Seletiva • km~28S^SP160
PGF. Adequaçao Pp f  e Impi. Balança Seletiva • km 56.5N • 5P160
PMRv~km 62 N • 5p  160 (Substitui PMRv km 64 -  SP 150)
PMRv^ km 23 y  - 5P 166 (Substitui PMRv km 15 - SP 166)
SAU - km 19+ /oo • SP150 (Pista Norte)
S AU - km 40600 -  SP 15fl‘(Písta Sui)
SAU - km £ê+/4) -  SP 150 (Pista Norte)
SAU -  km 28 -  SP 160 (Pista Sul)
SAU -  km 62 -  ÜP 160 (Pista Norte) ' 1
SAU - Am 250+460 - SP 055 CDR (Pista Oeste)
SAU • km 2/9+tiUU - SP 055 PMN (Pista Leste)
Adequaçao oas praças de Pedalo
Posto de Pesagem Movei (2 un) -  SP 150 • km 12+700 PN a km 12+500 PS
Posto de Pesagem Movei (3 in) • SP 160 - km 14+800 PN/PS e km 65+UUU N
Posto dêPesagem Móvel (2 un) ♦ 5P 055 PMN -  km 71+5ÓÓT2&ÃÔ5) l/U

Pastarei as

Passarela km 23,6 SP 160 / Reforma Passarela Matalica km 47.25 SP 156
Passarela km 50+100- SP 150 (substituição)
Passarela km 56+300 • SP 150 (substituição) — •
Passarela km 52+370 -  SP 150 (substitução)
Passarela km 52+500. SP 150 (substituição)
Passarela km 5/+uoo - SP 150 (subsütieção)
Passar«a km 64+000 - SP 150 (construção)
Passarela km 6/+500-SP 160 (substitução)
Passarela km 55+300 (270.05) • SP 055 CDR (construção)
Passarela km bb.l (F-residio) -  SP 055 PMN (susbbtui km 6/.9 SP 160)
Passarelas km 83e 85_(Be~a) -  SP 055 CDR (construção) 1

Dispositivos de Entroncamento

Compiementaçao do trevo da BK 101 -  km 77 (246.05) • SP 065 CUK l i l l l l l l l l l l l l
Adequaçao oe travos a margmais -  km 64 ao km 71+500 • SP 055 PMN
Adequaçao oo vevo -  Vila Airea -  km âo+ixxJ s h -òs5 Cük l i i r a i m n n
Adequação do trevo-km 30 -  SP 150 (Riacno Graxle)
Melhonas no trevo -  km 60 - SP 150 (Jardim Casqueiro)
Compiementaçao do trevo • km 41 • s p  16Q (Interligação Planalto)
Compiementaçao do Trevo-km 20+ 566~SPl6o (Eldorado) .
Alça na interseção SP 160 X SP 055
Acesso ao Boisao 8 • km 1.05 - SPQ59 (subsotu Adeq. I revo km 59 SP15U)

Outras

Sistema oe venuaçao do I unei do QuNomoo ■ SP 055 CDR
Contenção da encosta e psta • km 60+950 (264,00) -  SP 065 CDR
Consvuçao oas Pontes sobre o Hio Hibeno oos Couros • km 13+167 -  SH 150
ConsirüçaoViãduto R Ruyce Ferraz Alvtm -  SP 160 • km 18+595
Infra-estrutura para instalação de controladores da velocidades -  -
Sistema da comunicação com o Usuano
Sistema de Sensonamento de l raf ego
Smalização Espeoal para Nebima
Panei* de Mensagem vanavei
Reforma do tOE/CCO !
Sistemas uetncos das Ampiiaçóas
Pátio dêlsstãioonãnanto -  km 40 - SP 150
Baos 0# hmergánaa • 5P156 ......

C R O N O G R A M A  F ÍS IC O  -  R E A D E Q U A Ç Ã O

IT E M A N O  1$ A N O  16 A N O  17 A N O  18 A N O  19 A N O  20

A M P U A Ç A O  P R IN C IP A L  (S P -1 6 0  P I S T A  D E S C E N D E N T E )

Construção

D E M A IS  O B R A S  D E  A M P U A Ç A O / M E L H O R A M E N T O S

M arginais / Faixas Adicion a is

Marpnai Norta antre os km 18 e 29 da SP 150
Faixa Aáoonai com Acostamento entra os km 59 «  km 62 • SP 160
Faxas de Aceleração / üasacaiaraçâõ :
Faxas Adaonais Aiicnieta SP 150

Faxas Atkoonas SP U4i

Instalações

Posto Pesagem Fixo - km 248.05 -  SP 055 CDR (Pista Oeste)
Posto Pesagem Fixo -  km 264.55 -  SP055 CDR {Pista Leste)
Adequaçao P P.F. e Implantação Balançã Seletiva -  km 54 N • SP 150
p g f  -  SP 150- km 54 -  Ri sta Norte------------------------------------------ !--------------------------------------------------------

PGF. Adequação PPF e impi. Balança SMetiva -  km 30S • SP 150
PGF, Adequação PPF e Impi. Balança Seletiva • km 28S • 5P160
PGF, Adequação PPF e Impi. Balança Seletiva • km 56.5N • SP160
PMRv - km 62 N -  SP 160 (Substitui PMRv km 64 -  SP 150)
PMRv -  km 23 S -  SP 16Ò (Substitui P M Rv km 15 -"S P ^S O ) - '

SAU • km tV / U U "  ÜP ISO (Pista N o te )

SAU • km 4o+ti00 > tlP  l5 õ  (Pista S d )

SAU - km 56+/4C- {>P H56 (Pista Norte)
SAU • km 28 -  SP 166 (F îsta Sii)
S A U  ■ km ô2“ SP"i 6õ  (Pista klorte)---------------------------- !----------------------------------------------------------------------

SAU • km 250+400 * 5 p  U55 CDR (Pista Oeste)
SAU • km 279+600 • SI® U55 PMN (Pista Leste)
Adequação das Praças da Pedágio
Posto de Pesagem Mrwel (2 un) - SP 150 -  km l2+700 PN e km 12+506"^
Posto de Pesagem Movei (3 un) • SP 160 -  km 14+800 PN/PS e  km 65+000 N
Posto de Pesagem Movei (2 un) • SP 055 k>MN - km 71+500 (287.65) Ü O

Passarelas

Passarela km 23.6 SP léO 1 Reforma Passarela Matálicãkm 47.25 S P  150
Passarela km 50+100 • SP» 150 (subsQtução)
Passarela km 50+300 • 5h  150 (subsbtuçao)
Passarela km 52+370 • SP 150 (suòsfituçaõi
Passarela km 52+500 -  s p  150 (substtução)
Passarela km 5/+OUO • SP 150 (substituição)
Passarela km 64+000- SP 150 (construção)
Passarela km 67+500^SP 160 (substtução) ""rv
Passarela km 55+300 (270.05) • SP 055 CDR (construção)
Passarela km 66,1 (^resiqio) • 5P 055 PMN (susMUx km 6/.9 SP 160)
Passarelas km 83 e  85 (6 a 8) • SP 055 CÒK (construção)

Dispositivos de Entroncamento

Compiomentação do trevo da BR 101 * km 77 (248,05) • SP 055 CDR
Adequaçao de trevoe e marginais • km 64 ao km 71+500 - SP 055 PMN
Adequação do trevo -  Vila Áurea ♦ km 56+ÕOO'5P3&5 CDR
Adequação do trevo • km 30 • SP 150 (Riacho Grande)
Melhonas no trevo • km 60 • SP 150 (Jardim Casqueiro)
Compiementação do trevo ♦ km 41 -  SP 160 (interligação Planalto)
Complementãçáo do Trevo • km 20 ♦ 600 • SP 160 (Eldorado)
Alça na IntiraeçáõSP ldÒ X SP 055
Acesso ao Udsao 8 • km i.05 • SP059 (subsotu Adeq. Trevo km 59 SP150)

Outras

Sistema de vanoiação oo i unei do Uulombo • SP 055 CUK
Contenção~dã encosta e puta -  km 60+950 (264,00) • SP 055 CDR
Construção das Pontes sobre o Rio Ribeirão dos Couros • km 13+167 -  SP 150
Construção Viaduto K. Ruyce Ferraz Alvim -S P  160 ^km 18+595
infra-estrutura para instalação da controladores da velocidades
Sistema de Cormxxcaçao com o Usuano
Sistema de Sensonamento de Trafego
Smalização Espeoal para Neblina
Peneis Oe Mensagem Vanavei
Reforma dêCÜE/CCO
Sistemas hietnoos das Ampliações
Pátio de Estacionamento * km 40 • SP i£0
Ba as de fcmergenoa - s p  150

CR O N O G R A M A  FÍS IC O  -  R E A DEQ U AÇ ÃO

C R O N O G R A M A  FÍS IC O  -  REA DEQ U AÇ ÃO
ITEM ANO 8 ANO 9 ANO 10 ANO 11 ANO 12 ANO 13 ANO 14

CONSERVAÇÃO ESPECIAL

Pavimento (Recapeamento/Resteuraçãe)

i m m i i i i i i i i i m i i i i
Recuperação do Pavimento Rigido

Dreno de Pavimento
Conservação espeaã dos arena* de pavimento ------------------- n r n n  i I m i m  i i

Obras da Arte Especiais

Substituição de Guaraa corpos • SP 150
Restauração Pts R.Pequeno / Canal Sgvnidt ♦ km 33,314 e 35,354 - 5P 150
Restauração Viadutos VA-1. VA-3. VD-5k e VA-6- 5P 150
Restauração Pt. R.Cu balão / Vd 31 de MarÇO-êm 53 582 e 59.5 • SP 150
Colocação em trafego da Ponte Ribeirão dos Couros • km 13+148- SP 150
Recuperação da Honte Canal dos Barreiros -  km 63+408 • SP 160
Recuperação da Ponte Rio Lararietras • km 61+108- SP 160
Encabeçamento obras na s p  055 CDR
Restauração da Ponte Metálica Canal de Bertioga- km 78^^PÒ55 CDR
Restauração Ponte Rio das Onças • km 67+400 - SP 0S5 CDR
Restauração Pontes Jurudatuoa e Quilombo - km 72./ê  6Â.4 - SP 056 CDR
ReaxTstrução Ponte Veiha Canal de Bertioga - km”7â~SP 055 CDR
R^aiiração Ponta Ribairãn Rryyy. t, VjyjutQ Pepasa km 63 1 -  SP 05S PMN
Recuperação das Passarelas de Concreto
Substituição de Juntas da Dilatação
Recuperação Ponte kio l>ana - km 75+650 -  s p  055 CUK
Recuperação Ponte Rio Santo Amaro -  km 84+ 700 • SP 055 CDR
Recuperação do Apoio 7 do VA-19-SP 160
Recuperação Ponte Kio Casqueiro • km 61+726 • SP 150

Dispositivos de Segurança

Recuperação dos uspositvos de Segurança
Area de Escape - km 42+600 • SP 150
Instalação da I ela Ano-Ufuscante • km /B+uuoao km 85+100- SP 055 C U «

Sinalização
Smalização Ftonzontal dos Trecmos Recapaados / Restaurados
Adequação da Smalização Existente
Sinalização Vertical e Aeraa

Outras

Readaquãçao oo Sistema de Drenagem • km 267 ao km 262 -  SP 055 CUK
Reforrmiaçao da i raçaoo Geometnco • Curva km 10- SP 150- Pista Sii
Recuperação Sistema ventilação Tinais, inclusive tfespostivos monitoração
Instnxnantaçao dos i unais
Adequação oo piano pasagisbco
Recuperação do sstema eletnco existan»
Racapaamento de Travos
Restauração da Estrada da Serviço



CRONOGRAM A FÍSICO  -  READEQUAÇÃO

ITE M A N O  15 A N O  16 A N O  17 A N O  18 A N 0 19 A N O  20

C O N S E R V A Ç Ã O  ES P E C IA L

Pavimento (Recapeamento/Restauraçio)
Recapeamento do Pavimento Flexível u u i i H i i  ■  n u  u i  ■ i m i i i u  e  l  i  ■  i l  I
Recuperação do Pavimento Rígido 1 1

Dreno de Pavimento
Conservação especial dos drenos de pavimento i i uniu 1  1

Obras de Arte Espeeiais

Subsbtuçao de Guarda Corpos • SP ibo
Restaxaçáo PtsR. Pequeno/ Canal Schmidt* km 3ÍÍ3 l4e  35.354• SP 150
Restauração Viadutos VA-1. VA-3. VD-5A e VA-6 • SP 150
Restauração P l R.Cubatao/ Vd 31 de Março • km 03.082 e 09,0- SP 10U
Coiocaçao em trafego da Ponte Ribeirão dos Couros - km 13+148' sp iou
Recuperação da Ponte Canal dos Barreiros - km 63+408 • SP 160
Recuperação da Ponte Kio Laranjeiras • km 61+108 -SP 160
Encabeçamento obras na SP OS5 CDK
Restauração da Ponte Metaiica Canal de Bertioga - km 78 * SP 055 CDH
Restauração Ponte Rio das Onças • km 6/+400 • SP 055 CDR
Restauração Pontes Jurubatuba e Quilombo • km 72.7 e 68.4 • SP 055 CUK
Reconstrução Ponte Velha Canal da Bertioga - km 78 - SP 055 CUK
Restauração Ponte Ribeirão Branco e Viaduto Fepasa km 63.1 - SP 055 PMN
Recuperação das Passarelas de Concreto
Siastituçao de Juntas da Dilatação
Recuperação Ponte Rio Diana - km 75+650 • SP 055 CDR
Recuperação Ponte Rio Santo Amaro - km 84+ roo • SP fcè5 CDR
Recuperação do Apao 7 do VA-19* SP 160
Recuperação Ponta Rio Casqueiro • km 61+726 - SP 150

Dispositivos da Segurança

Recuperação dos Dispositivos da Segurança
Área de Escape • km 42+600 • SP .
Instaiaçao da Tala Anti-Ofuscante • km 78+000 ao km 85+100 • SP 055 CDR

Sinalização

Smatizaçao Honzontai dos Trechos Kecapeados / Restaurados
Adequação da Sinalização Existente
5mahzaçao Vertical e Aerea

Outros

Readequação do Sistema da Oranagem • km 267 ao km 262 - SP 055 DDK
Reformulação da Traçado Geométneo - Ciava km 10 • SP 150 - Pista Sul
Recuperação Sistema Ventilação Túneis, indusive dispositivos monitoração
Instrumentação dos 1 uneis
Adequação do plano paisagístico
Recuperação do sistema eíetnco existente
Recapeamento de Trevos
Restauraçao da Estrada da Serviço

Durante as investigações da CPI chamou também muita atenção o escorregamento que afetou o km 42 da Pista Sul da 
Via Anchieta, evento que causou sérios transtornos ao usuário do Sistema Anchieta Imigrantes neste verão do ano 2000.

Em virtude de denúncias de que á causa do evento havia sido a falta de manutenção periódica dos sistemas de drena
gem da estrada, foram feitas investigações por esta CPI e foi constatado que o escorregamento se iniciou a 100 metros da 
estrada, e foi causado por fenômeno natural de excesso de chuvas, conforme comprovado em pareceres e laudos técnicos 
emitidos por especialistas na área e disponibilizados a esta CPI.

Foi ainda acompanhada por esta CPI toda a sequência de intervenções realizadas pela concessionária no local, na ten
tativa de resolver da maneira mais rápida possível, o problema da interrupção da pista, que vinha causando enormes pre
juízos aos usuários, à concessionária e consequentemente, ao Estado.

Assim, o evento que afetou o km 42 da Via Anchieta foi natural e alheio às atividades da concessionária, não significan
do, entretanto, que se possa diminuir a fiscalização sobre tais atividades da Ecovias. Pelo contrário, devem ser redobrados 
os esforços para uma eficaz fiscalização, não só da Ecovias como das demais concessionárias, para que sejam mantidos os 
níveis de serviço atualmente prestados.

SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO 
|al VIANORTE
• Implantação de 5 Postos SAU - Serviço de Atendimento ao Usuário:
Km 327+500 - SP-322 Pista Leste da Rodovia Attílio Balbo - concluído
Km 361+000 - SP-322 Pista Oeste da Rodovia Armando de Sales Oliveira - concluído 
Km 350+000 - SP-330 da Rodovia Anhanguera.
Km 405+000 - SP-330 da Rodovia Anhanguera.
Km 438+000 - SP-330 da Rodovia Anhanguera.
• Construção e reforma de postos para a Policia Militar Rodoviária:
- km 328+000 - SP-322 Pista Leste da Rodovia Attílio Balbo.
Operacionalmente, a Concessionária coloca à disposição dos usuários os seguintes equipamentos:
• Veículos:
-12 veículos leves de apoio.
- 08 veículos de inspeção de tráfego e socorro mecânico.
- 09 veículos para a Policia Militar Rodoviária.
-07 guinchos
- 05 ambulâncias - Unidade UTI.
- 01 caminhões p/ combate a incêndios - pipa c/ capacidade de 8.500 litros.
- 01 caminhão para apreensão de animais.
Fornecimento de 01 unidade de radar móvel à Policia Militar Rodoviária.
IM AUTOVIAS
Encontra-se em fase de construção os seguintes Postos de Serviço de Atendimento ao Usuário - SAU:
(1) SP334-km 344
(2) SP334-km 394
(3) SP 330 - km 298
(4I SP 330 - km 250+200 
(5) SP 255 - km 45 
(61 SP 255 - km 26
Encoritra-se em reforma o Posto da Polícia Militar Rodoviária na SP 330 - km 305. Existe a previsão de reformar todos 

os demais.
Para o apoio operacional, a concessionária dispõe dos seguintes equipamentos:
• Veículos
01 Veículo leve de apoio
05 Veículos de inspeção de tráfego e socorro mecânico 
04 Motos para socorro mecânico
11 Veículos para a Polícia Militar Rodoviária 
08 Guinchos
06 Ambulâncias (1 Unidade UTI)
01 Caminhão para combate de incêndio (pipa com capacidade de 14.000 litros)
02 Carretas para apreensão de animais
01 Reboque tipo carreta para transporte de motocicletas
•  02 Balanças Móveis 
(c) ECOVIAS
A Concessionária realizou os seguintes investimentos na construção de edificações e colocação de equipamentos de 

apoio à operação, cujo objetivo é garantir aos usuários melhor atendimento e segurança.
• Implantação de 7 Postos SAU - Serviço de Atendimento ao Usuário:
- Km 19+700 - Pista Norte da Rodovia Anchieta.
- Km 40+600 - Pista Sul da Rodovia Anchieta.
- Km 56+740 - Pista Norte da Rodovia Anchieta.
- Km 28 - Pista Sul da Rodovia dos Imigrantes.
- Km 62 - Pista Norte da Rodovia dos Imigrantes.
- Km 250+460 - Pista Oeste da Rodovia Cônego D. Rangôni.
- Km 279+600 - Pista Leste da Rodovia Padre Manoel da Nóbrega.
• Construção e reforma de postos para a Policia Militar Rodoviária:
- km 23 - Pista Sul da Rodovia dos Imigrantes.
- km 40 da Rodovia dos Imigrantes.
- km 248+050 - Pista Oeste da Rodovia Cônego Domênico Rangoni.
• Adequação de postos de pesagem fixo, com implantação de balança seletiva:
- km 28 - Pista Sul da Rodovia dos Imigrantes.
- km 56,5 - Pista Norte da Rodovia dos Imigrantes.
- km 54 - da Rodovia Anchieta.
- km 30 - da Rodovia Anchieta.
Operacionalmente, a Concessionária dispõem aos usuários os seguintes equipamentos:
•Veículos:"
- 66 veículos leves de apoio.
- 26 veículos de inspeção de tráfego e socorro mecânico.
- 08 motos para socorro mecânico.
- 51 veículos para a Polícia Militar Rodoviária.
- 20 guinchos (15 Operacionais e 05 Pátio).
- 08 ambulâncias -1 Unidade UTI.
- 03 caminhões p/combate a incêndios - pipa c/capacidade de 14.000 litros.
- 02 caminhões guindaste.
- 03 carretas para apreensão de animais.
- 01 veículo para atendimento a situações emergenciais com cargas perigosas.
- 05 reboques tipo carreta para transporte de areia.
- 03 reboques tipo carreta para transporte de motocicletas.
• 2 balanças móveis.
• Modernização em 4 postos de pesagem fixos, com a implantação de balanças seletivas.
• Modernização do Sistema de Arrecadação nas 7 praças de pedágio existentes no sistema rodoviário.
• Recuperação dos sistemas elétricos e de iluminação.
• Reforma do CCO - Centro de Controle Operacional.
• Reforma da sede administrativa - COE - Centro Operacional Ecovias.
• Novos sistemas de informática.

• Modernização do sistema de rádio-comunicação
• Implantação da Unidade de Resposta Audível - URA, para atendimento ao Disque Ecovias “ 0800-197878".
• Fornecimento de 06 unidades de radares móveis à Policia Militar Rodoviária.
• Implantação de 05 sistemas de radares fixos.
Histórico de Atendimentos do 0800
HISTÓRICO DE ATENDIMENTOS AOS USUÁRIOS NAS RODOVIAS

Ano URA - Atendiment 
por Gravação 1 Atendentes Emergência 

Atendim, Pelo
Mensagem p l 
Atendentes

Mensagem p/ 
Ombudsman Desistência Total

1998* 113.787 71.618 8.240 8.724 10.449 - 212.818

1999 557.495 284.549 30.793 3.691 27.888 - 904.416

Até Mar/2000 294.988 108.317 8.416 291 11.948 19.615 443.575

* 29/05/98 - Início das Operações
"  O n* de sugestões e reclamações de 199B/1999. aparece na coluna Mensagem p/

Ano Primeiros Socorros Socorro Mecânico Guincho Inspeção de Tráfego

1998* 2.081 20.805 11.889 50.626

1999 5.928 30.737 31.535 135.423

Até Mar/2000 1.657 6.020 9.116 15.750

* 29/05/98 - Inicio das Operações Ecovias

PAGAMENTOS DEVIDOS AO ESTADO
(a) VIANORTE
A somatória dos valores devidos ao Estado pela Concessionária, englobando ônus fixo e ônus variável, alcança o mon

tante de
R$ 26.223.690,65 (até 31/12/99).
(b) AUTOVIAS
A somatória dos valores devidos ao Estado pela Concessionária, englobando ônus fixo e ônus variável, alcança o mon

tante de
R$ 6.058.471,61 (até Janeiro/2000).
(c) ECOVIAS
A somatória dos valores devidos ao Estado pela Concessionária, englobando ônus fixo, ônus variável e indenização 

alcança o montante de R$ 25.204.324,76 (até 31/12/99).
PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES AO ESTADO
As Concessionárias encaminham à Comissão de Concessões os seguintes relatórios oficialmente:
- Relatório de Acompanhamento das Obras - Investimentos
- Resumo Mensal de Movimento de Arrecadação e Tráfego
- Relatório das Atividades de Conservação de Rotina
- Boletim Mensal de Estatística
- Relatório Operacional
- Resumo de feriados específicos
- Relatório de Evasão da praça de pesagem
- Remessa de AIIPs (autuações)
- Relatório Sequencial de AIIPs (autuações)
- Quadro Fluxo Financeiro - 11-B
- Abertura do Quadro 11-B
- Quadros Econômicos sobre a Receita de Pedágio e Investimentos (IA  e 6A)
- Quadros Relativos ao Resultado Econômico e Investimentos (1A e 10B)
- Balanço Auditado
RESULTADOS ECONÓMICO-FINANCEIROS DAS CONCESSIONÁRIAS
(a)AUTOVIAS .

AUTOVIAS SA

BALANÇOS PATRIMONIAIS LEVANTADOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 1999 E DE 1998 
(Expressos em milhares de reais)

ATIVO 1999 1998
CIRCULANTE
Caixa e bancos 274 164
Aplicações financeiras 6 225 3.849
Outros créditos 3 455 374
Despesas antecipadas 58S 619
Total do circulante — TO 542 •— 5 1505“

REALIZÁVEL A LONGO PRAZO
Cauções Contratuais 377 .
Total do realizável a longo prazo J"  .

PERMANENTE
Imobilizado 66 046 43.932
Diferido III 141
Total do permanente " 66157 • 44 073

TOTAL DO ATIVO — 7TÜ7T — W U V 7

As notas explicativas são parte integrante oas demonstrações financeiras

PASSIVO 1999 • 1998
CIRCULANTE
Empréstimos e financiamentos 1 185 200
Fornecedores 4.159 1,770
Salários e encargos sociais 229 173
Obrigações fiscais 2.049 56
Outras contas a pagar 1 360 474
Provisão para férias e encargos 247 73
Provisão para contigcncias 589 .
Credores pela concessão 2 693 2.988
Total do circulante "1 2  51! >734
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO
Empréstimos e financiamentos 1.462 .
Credores pela concessão 44.282 38.884
Total do exigível a longo prazo 45 744 38.884
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Capital social subscrito 60.300 56 000
Capital social a íntegralizar (44.379) (50.389)
Capital social integralizado - IS 921 T5TT
Reserva de Capital 252 .
Reserva legal 132
Lucro (Prejuízo) acumulado 2.516 (1.150)
Total do patrimônio liquido T577T ÏT 5T
TOTAL DO PASSIVO — 77W 49070

AUTOVIAS S.A

DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO PARA O EXERCÍCIO 
FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 1999 E
PARA O PERÍODO DE 01 DE SETEMBRO (INÍCIO DAS OPERAÇÕES) A 
31 DE DEZEMBRO DE 1998
(Expressas em milhares de reais - exceto lucro (prejuízo) por ação que está expresso em reais)

1999 1998

RECEITA OPERACIONAL BRUTA
Receita de pedágio 37.846 4.558
Outras receitas operacionais 37 5
Total 37.883 4.363

DEDUÇÕES DA RECEITA
Impostos e contribuições (1.129) (121)

RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA 36.754 4.442

CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS (18/392) (3.016)

LUCRO BRUTO 18.362 ” 1.426"

DESPESAS OPERACIONAIS
Despesas administrativas (4.973) (3.079)
Despesas financeiras líquidas (7.610) 503
Total (12.583) (2.576)

Resultado não operacional (74) -

LUCRO (PREJUÍZO) ANTES DO IMPOSTO DE RENDA E'DA
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL ” 5.705 inw
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL (626) _
IMPOSTO DE RENDA (1.281) -

LUCRO (PREJUÍZO) LÍQUIDO DO EXERCÍCIO /  PERÍODO 3.798 TTTsüt
LUCRO (PREJUÍZO) LÍQUIDO DO EXERCÍCIO /  PERÍODO - POR AÇÃO 0,24 "(0 ,207

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras



A U T O  V IA S  S .A .

D E M O N S T R A Ç Õ E S  D A S  M U T A Ç Õ E S  D O  P A T R IM Ô N IO  L ÍQ U ID O  
P A R A  O  E X E R C ÍC IO  F IN D O  E M  3 1 D E  D E Z E M B R O  D E  1999 E P A R A  O  P E R ÍO D O  
D E  23 D E  J U L H O  ( D A T A  D E  C O N S T IT U IÇ Ã O ) A  3 1 D E  D E Z E M B R O  D E  1998 
(Expressas em  m ilha res  de reais)

C a p ita l C a p ita l 
S o c ia l S oc ia l a 

S ub sc r ito  In teg ra liza r

C apia l
Socia l Reserva 

In teg ra liza do  de C ap ita l
Reserva

Legal

Lucro
(P re ju ízo )

A cu m u la d o  To ta l

S A L D O  E M  23 D E  J U L H O  D E  1998 '  5 6 .000  (56 .000) 
In teg ra liza çâo  d o  cap ita l em espécie 5 .6 1 1 
P re ju ízo  liq u id o  do  período

5.611 5.611
(1 .150 ) ( I .J 5 0 )

! 5.61 r (T .i5 o y  r a s r

S u b s c r iç io  de cap ita l 4 .3 0 0  (4 .300 ) 
In te g ra liza çâo  do  ca p ita l em  espécie 10.310 
À g io  na  subscrição  de cap ita l 
C o n s titu içã o  de reserva lega l 
L u c ro  l iq u id o  d o  exercíc io

10.310
252

132

10.310
252

(132 )
3.798 3.798

b . y j l  252 L>2 2 3 T 5  r S S T T

A s  no tas exp lica tiva s  s ío  pane  in tegran te  das dem onstrações finance iras

A U T O V IA S  S.A .

D E M O N S T R A Ç Ã O  D A S O R IG E N S E  A P L IC A Ç Õ E S  D E R EC U R SO S 
P A R A  0  E X E R C ÍC IO  F IN D O  E M  31 D E  D E Z E M B R O  D E 1999 E 
P A R A  0  P E R ÍO D O  D E  23 D E JU L H O  (D A T A  D E  C O N ST IT U IÇ Ã O ) A
31 D E  D E Z E M B R O  D E 1998 
(E xpressas em  m ilhares de reais)

L 9 2 2 J .9 9 8
O R IG E N S  (A P L IC A Ç Õ E S ) D E  R E C U R S O S  
D as operações:

L ucro  (P re ju ízo ) líqu ido  do exerc íc io  /  período 3.798 (1 .150)
Iten s que não afe tam  o  capita l c ircu lan te  líquido 
D epreciações e  am ortizações 2.740 738

R ecursos gerados d as (ap licados nas) operações 
D o s acion istas -

6.538 (412)

In tegralizaçâo  de capital 10.310 5.611
C onstitu ição  de reserva de capital 252

D e te rce iros -
A u m en to  do  ex ig ível a  longo  prazo 6.860 38.884
A q uisições de a tivo  im obilizado (24.824) (44.661)
A dição  no  a tivo  d iferido  
A um ento  do  rea lizável a  longo  prazo

A U M E N T O  D A  D E F IC IÊ N C IA  N O  C A PIT A L

(377)
(150)

C IR C U L A N T E  L ÍQ U ID O (1-241) (728)

R E P R E S E N T A D O  PO R : 
A u m en to  no  ativo  circu lan te 5.536 5.006
A u m en to  no  pass iv o  c ircu lan te  

A U M E N T O  D A  D E F IC IÊ N C IA  N O  C A PIT A L

6.777 5.734

C IR C U L A N T E  L ÍQ U ID O (1.241) (728)

A s no tas exp lica tivas são  parte  in tegran te  d as dem onstrações financeiras ■

PARECER DOS AUDITORES INDEPENDENTES
Aos Acionistas e Administradores da 
AUTOVIAS S.A.
Ribeirão Preto - SP
1. Examinamos os balanços patrimoniais da Autovias S.A., levantados em 31 de dezembro de 1999 e de 1998, e as res

pectivas demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio líquido e das origens e aplicações de recursos para q 
exercício findo em 31 de dezembro de 1999 e do resultado para o período de 1 de setembro (data de início das operações) 
a 31 de dezembro de 1998, e das mutações do patrimônio líquido e das origens e aplicações de recursos para o período de 
23 de julho (data de constituição) a 31 de dezembro de 1998, elaborados sob a responsabilidade de sua administração, 
Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas demonstrações financeiras.

2. Nossos exames foram conduzidos de acordo com as normas de auditoria e compreenderam: (a) o planejamento dos 
trabalhos, considerando a relevância dos saldos, o volume de transações e o sistema contábil e de controles internos da 
Companhia; (b) a constatação, com base em testes, das evidências e dos registros que suportam os valores e as informa
ções contábeis divulgados; e (c) a avaliação das práticas e das estimativas contábeis mais representativas adotadas pela 
administração da Companhia, bem como da apresentação das demonstrações financeiras tomadas em conjunto.

3. Em nossa opinião, as demonstrações financeiras referidas no parágrafo 1 representam adequadamente, em todos os 
aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Autovias S.A. em 31 de dezembro de 1999 e de 1998, o resultado 
de suas operações, as mutações de seu patrimônio liquido e as origens e aplicações de seus recursos correspondentes ao 
exercício findo em 31 de dezembro de 1999, o resultado de suas operações para o período de 1 de setembro a 31 de 
dezembro de 1998 e as mutações de seu patrimônio líquido e as origens e aplicações de seus recursos para o período de 
23 de julho a 31 de dezembro de 1998, de acordo com as práticas de contabilidade emanadas da legislação societária.

Campinas, 21 de março de 2000
DELOITTE TOUCHE TOHMATSU Bernd Heimann
Auditores Independentes Contador
CRC n.2. 2 SP 011609/0-8 CRC n.2. SP 129.091/0-0

AUTOVIAS S.A.
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 
PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 1999 E 
PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 1998 
(Expressas em milhares de reais - R$)
1. CONTEXTO OPERACIONAL
A Concessionária tem por objetivo exclusivo, realizar, sob o regime de concessão até 31 de agosto de 2018, a explora

ção da Malha Rodoviária de ligação entre Franca, Batatais, Ribeirão Preto, Araraquara, São Carlos e Santa Rita do Passa 
Quatro, e respectivos acessos, nos termos do contrato de concessão celebrado com o Departamento de Estradas e 
Rodagem de São Paulo - DER/SP n( 18/CIC/97/Lote 10.

A concessionária iniciou as operações em 01 de setembro de 1998 e assumiu os seguintes principais compromissos 
decorrentes da concessão:

Obras
Na SP 255 - Rodovia Antônio Machado Sanfana:
• Implantação da 2a pista no trecho compreendido entre os km 2,8 ao km 48,35.
• Implantação de faixas adicionais ao longo de todo o trecho entre o km 48,35 ao km 77.
Na SP 318 - Rodovia Eng. Thales de Lorena Peixoto Júnior
• Implantação de faixas adicionais do km 257,8 ao km 280.
Na SP 330 - Rodovia Anhanguera
• Implantação de vias marginais em Ribeirão Preto (17,2km).
Na SP 334 - Rodovia Cândido Portinari
• Complementação da duplicação, no trecho compreendido entre os km 322 e o km 337.
• Implantação da 2a pista, no trecho compreendido entre os km 337 e o km 348.
• Implantação da 2a pista, no trecho compreendido entre os km 358 ao km 395,5:
Na SP 345 - Rodovia Eng. Ronan Rocha
• Implantação da 2a pista e recapeamento da pista existente no trecho compreendido entre o km 10 ao km 36.
• Implantação de vias marginais entre os km 30 ao km 35 do lado direito e entre os km 33 ao km 35 do lado esquerdo.
A concessionária independentemente da manutenção e conservação necessárias a manter o nível de serviço adequado

durante o período de concessão, deverá devolver o sistema rodoviário em bom estado, com a atualização adequada à época 
da devolução e garantia de prosseguimento da vida útil por 6 anos das estruturas em geral, principalmente do pavimento. 
Neste período não deverá ocorrer necessidade de serviços de recuperação e/ou reforços nas obras de arte especiais.

Em 31 de dezembro de 1999, os investimentos para atender os compromissos futuros estão estimados em R$ 469 mil.
2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E PRINCIPAIS CRITÉRIOS CONTÁBEIS
As demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis emanadas da legislação societária.
2.1. Aplicações financeiras
São demonstradas pelo valor de aplicação acrescido do rendimento auferido até a data do balanço.
2.2. Imobilizado
É demonstrado ao custo de aquisição ou de construção, deduzido das depreciações e amortizações, estabelecidas segundo 

as taxas consideradas compatíveis com a vida útil e econômica dos bens, limitada, quando aplicável, ao prazo da concessão.
2.3. Empréstimos
São contabilizados ao valor original acrescido da atualização monetária e dos juros incorridos até a data do balanço.
2.4. Credores peia concessão
Correspondente às parcelas fixas contabilizadas ao valor original acrescido da atualização monetária incorrida até a 

data do balanço.
2.5. Receita de pedágio
É reconhecida pelo regime de competência, ou seja, quando da utilização das rodovias pelos usuários.
2.6. Lucro (prejuízo) líquido por ação

É calculado com base no número de ações integralizadas até o encerramento do exercício social.
3. OUTROS CRÉDITOS
O saldo em 31 de dezembro de 1999 está representado por:

1999 1998
R$mil R$mil

Cupons de pedágio a receber 828 54
Imposto de renda e contribuição social antecipados 1.434 103
Sistemas Arrecadação - Sainco Trafico S.A 574
Outros 619 217
Total 3.455 374

4. IMOBILIZADO
O saldo em 31 de dezembro de 1999 está representado por:

1999 1998

Taxas
anuais de Depredação Valor Valor
deoreciacão Custo Acumulada liouido Liouido
R$ R$ Et M R§

Imobilizado em
Rodovia-Obras e  Serviços 5% 14.753 278 14.475 132
Equipamento mobiliário 10% a  20% 408 36 372 82
Instalações 10% 2.801 216 2.585 67
Desapropriações 39 1 38 39
Indenizações 
Direito de outorga da

84 3 81 0

concessão 5% 43.397 2.893 ' 40.504 42.674
Outras imobilizações 10%  a  20% 318 11 307 16
Imobilizado em  andamento 7,684 7.684 922

§3áM 3 J 3 8 66.046 13,932

As adições no ativo imobilizado ocorridas após a deliberação do contrato de concessão, cuja vida útil estimada seja 
superior ao período da concessão, são depreciadas (amortizadas) em função do período restante do contrato de concessão.

5. GARANTIAS E SEGUROS
A Concessionária, por força contratual, mantém regularizadas e atualizadas as garantias que cobrem a execução das 

funções de ampliação e conservação especial e das funções operacionais e de conservação ordinária da Malha 
Rodoviária. Adicionalmente, a Concessionária mantém coberturas de seguros, necessárias e suficientes para garantir 
uma efetiva e compreensiva cobertura de riscos inerentes ao desenvolvimento de todas as suas atividades, inclusive 
seguros tipo "Todos os Riscos" para danos materiais cobrindo perda, destruição ou dano de todos os bens que inte
gram a concessão, de acordo com padrões internacionais para empreendimento desta natureza, nas seguintes modali
dades: riscos de construção, projetista, maquinário e equipamentos de obra, danos patrimoniais, avaria de máquinas e 
perda de receitas.

6. EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 
A Empresa possui os seguintes empréstimos e financiamentos:

1999 .
Curto prazo
R$

Empréstimos Banco do Brasil (1) 934
Financiamento - Finame (2) 51
Mútuo com acionistas 200
Total 1.185

1998
Longo prazo Curto prazo
R$ R$
1.359
103

200
1.462 200

(1) Financiamentos de equipamentos para o sistema de arrecadação das praças de pedágio. Os valores dos emprésti
mos são atualizados pela variação cambial e há incidência de juros que variam de 5% a 8,6% ao a.a.. A garantia desses 
empréstimos está representada pelos bens financiados e manutenção de 1/6 (um sexto) do valor do crédito em aplicações 
financeiras na instituição credora.

(2) Sobre o valor do principal incide juros que são calculados de acordo com a variação da taxa de juros de longo prazo 
- TJLP, acrescido de 4,8% a.a.. Em garantia do empréstimo foi dado o próprio bem financiado.

7. CREDORES PELA CONCESSÃO
Refere-se ao saldo do ônus da concessão, o qual é composto pelos valores devidos ao DER pela aquisição da concessão.

1999 1998
Curto Longo Curto Longo
prazo prazo prazo prazo

Direito de outorga 2.560 44.282 2.880 38.884
Parcela variável - 3% da receita bruta 133 108
Total 2.693 44.282 (2.988 38.884

- Valor fixo a ser pago em 240 parcelas mensais e consecutivas, a partir de maio de 1998, reajustáveis pela mesma fór
mula e nas mesmas datas em que o reajustamento for efetivamente aplicado à tarifa de pedágio, com vencimento no últi
mo dia útil de cada mês.

- Conforme estabelecido no contrato de concessão, as tarifas de pedágio são reajustadas no mês de julho com base na 
variação do IGP-M. Dessa maneira, o montante da obrigação foi determinado conforme segue:

Provisão de R$ 940 apurada com base no valor das parcelas a vencer no período de janeiro a maio de 2000. O valor 
dessas parcelas foi determinado tomando-se por base o último reajuste da tarifa de pedágio.

A provisão correspondente às demais parcelas, no montante de R$ 45.902, foi atualizada, com base na variação do IGP- 
M, desde o último reajuste de pedágio até 31 de dezembro de 1999.

Os valores a pagar serão liquidados em 224 parcelas mensais, sendo o montante correspondente a 212 parcelas classi
ficado no exigível a longo prazo.

- Valor variável, correspondente a 3% da receita bruta efetivamente obtida mensalmente, com vencimento até o último 
dia útil do mês subseqüente.

8. CAPITAL
O capital social subscrito está representado por 60.300.000 ações ordinárias nominativas, sem valor nominal.

Número de Participação Valor das Valor das ações
ações subscritas acionária ações subscritas integralizadas

R$ R$
Latina Infraestrutura S/A 18.090.000 30,0% 18.090 4.983
EMSA Empresa S u l- 
Americana de Montagens S.A. 14.070.000 23,3% 14.070 3.646
Enterpa Engenharia Ltda. 14.070.000 23,3% 14.070 3.646
Etesco Construções e Comércio Ltda. 14.070.000 23,3% 14.070 3.646
Total 60.300.000 100,0% 60.300 15.921

Nos termos do contrato de concessão, o saldo do capital social à integralizar será reajustado anualmente pela mesma 
fórmula e nas mesmas datas aplicáveis à tarifa de pedágio, não podendo, em nenhuma hipótese, o capital social integrali- 
zado ser inferior a 10% (dez por cento) do montante do investimento realizado e a realizar no ano subseqüente, a ser verifi
cado em 31 de dezembro de cada ano.

O estatuto da concessionária prevê a distribuição de dividendos mínimos anuais obrigatórios de 25% sobre o lucro 
líquido, conforme definido pela lei das Sociedades por ações, porém nos termos do estabelecido no contrato de concessão, 
a Companhia somente poderá efetuar o pagamento de participações nos resultados a seus administradores ou a livre dis
tribuição de dividendos a seus acionistas, com base nos resultados apurados no exercício seguinte ao da entrada em ope
ração total das ampliações principais que tenham data definida para término no anexo 7 do edital. Fica também ajustado 
que a distribuição de dividendos aos acionistas não ultrapassará 1% (hum por cento) do capital subscrito e integralizado, a 
partir do segundo exercício, até a entrada em operação total das ampliações principais.

9. PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS
Baseada na opinião dos advogados, foi constituída provisão para contingências no montante considerado necessário 

para cobrir perdas que possam advir do desfecho de processos fiscais e trabalhistas em andamento.
A Empresa, amparada em mandato de segurança, não vem recolhendo o adicional de 1% da Cofins que está sendo 

questionado judicialmente. Os valores devidos em 31 de dezembro de 1999, no montante de R$ 267, estão sendo provisio- 
nados nessa rubrica.

10. IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL
O imposto de renda e a contribuição social foram calculados e registrados com base no resultado anual relativo a cada 

exercício, ajustado na forma legal, sendo o imposto de renda calculado à alíquota de 15% sobre o lucro real acrescido de 
adicional de 10% sobre o lucro real anual excedente a R$ 240. A contribuição social foi calculada com base na alíquota de 
8%, até abril de 1999, e de 12% de maio a dezembro de 1999.

11. IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS - ISS
No final de 1999, os serviços de exploração de rodovias foram incluídos na lista de serviços tributados pelo ISS, o qual 

deverá ser recolhido a partir de regulamentação por parte dos governos municipais. A Concessionária iniciou negociações 
com o poder concedente para obter o reequilíbrio financeiro do contrato, visto que não foi considerada a incidência desse 
imposto na tarifa de pedágio.

12. ALTERAÇÕES DA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA
Em 1999, o governo efetuou mudanças na legislação fiscal; as disposições importantes estão resumidas a seguir:
* A alíquota do COFINS permanece 3%, porém, a partir de janeiro de 2000, não há mais a possibilidade de compensa

ção de 33,33% deste imposto com a contribuição social; -
* Redução da alíquota da contribuição social de 12% para 9% sobre o resultado tributável, a partir de fevereiro de 2000.



(b) ECOVIAS

CONCESSIONÁRIA ECOVIAS DOS IMIGRANTES S.A.

BAIANÇOS PATRIMONIAIS LEVANTADOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 1999 E DE 1998

1999 1998 1999 1998
m o RS mil RSind PASSIVO R tm l R Ín d

CIRCULANTE CIRCULANTE
DiiponHidadíí 5.043 2.513 Faaadanientos 503
A pfcaçít! Ênaacóras 4.502 19.158 Fornecedores 2.493 677
Contas a receber - DER/DERSA ; 4.353 849 Serviços apagar 20.174 ; 5.879
Estoques e outros créditos j 295 : »18 Salários e obrigações sociais 1.682 1.580
Despesas antecipadas 905 2.275 lapostos e contribuições a recolher 2J27 575
Total do croulante 15.098 25.003 Credor pela concessão 5.712 6.663

Contas a pagar-Adomstas 221
PERMANENTE Previsão para imposto de renda e
Enobfado-Squdo 177.435 89.937 contribuição social 4.077; 767

Otíras contas a pagar 2965 433
Total do circulante 39.733 16.795

..............- ............. - ------ -
EXIGÍVEL ALONGOPRAZO

— ......— —

Fnandaoentos 4.361 i
Credor pela concesiío 89.125 78341-
Juros sobre o capital prdptio 1.479 : , 1.003
Dmdendosapagar 461

................................... ..... - ....................— - ------------------
Total do longo prato 95.426 79.344

...........................  j- r --------------  .

"  PA3SMÔNIÕ ÜOUrôO
Capital social íntegraindo 46148 : 17.336
Reserva de lucros 673 132
Lueros acumulados 10.553 ■ 1.333

i ToW do pabmôdo ïqàôo 57.374: 18.801

TOTAL .  ! ■ 192533 114.9401 TOTAL 192.533 114.940

As notas expkcativas sio parte integrante das demonstrações financeiras. .

CONCESSIONÁRIA ECOVIAS DOS IMIGRANTES. S A .

DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO 
PARA 0  EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE I999E 
PARA 0  PERÍODO DE 29 DE MAIO (INÍCIO DAS OPERAÇÕES) 
A 31 DE DEZEMBRO DE 1998

1999 
RS mil

1998 
RS mil

RECEITA OPERACIONAL BRUTA 
Receita de pedágio 
Outras receitas operacionais

147.003
4.89S

79.826 
' 1.746

151.901 81.572

DEDUÇÕES DAS RECEITAS (5.524) (2.162)

RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA 146.377 79.410

CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS (97.398) (61.906)

LUCRO BRUTO 48.979 17.504

(DESPESAS) RECEITAS OPERACIONAIS . 
Despesas administrativas 
Despesas financeiras 
Receitas financeiras

(19.276)
(17.796)

4.078

(10.967)
(4.227)
1.103

Total das despesas operacionais - liquidas (32.994) (14.091)

RECEITAS NÃO OPERACIONAIS LÍQUIDAS 9

LUCRO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA E 
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 15.994 3.413

IMPOSTO DE RENDA (4.273) (574)

CONTRIBUIÇÃO SOCIAL (904) (193)

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO/PERÍODO 10.817 2.646

LUCRO LÍQUIDO DO EXERClCIO/PERÍODO POR AÇÃO 0.23 0,15

As notas exolicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

CONCESSIONÁRIA ECOVIAS DOS MIGRANTES S.A

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO 
PARA OEXERClCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 1999 E 
PARA O PERÍODO DE 23 DE ABRIL (DATA Í)E CONSTITUIÇÃO)
A  3 1 DEDEZEMBRO DE 1998

Cq»tai social Reserva
lecaí :

Lucros
acumulados Total

‘ R$ mil RS mil RSmil RS mg

i Ltegrafizaçlo do capital em espécie' ____  • _____17.336 i
- ~ r

17.336

Lucra Kquádo do período ......... 2.646 _ 2.646

Desdnaçio do lucro Eqádo:
: Reserva 132 ■ . . .  (132)

lDro! so to o _ca i^^<^o ^^^ ,O T  p«açío ) ;__________ : _ . ___ i (1.181) (í,Í8 lj[

SALDOS EM 31 DEDEZEMBRO DE 1998 17.33« 132 1.333 18.801

; Aumento do capital em espécie 28,812 " : 28.812

Lucra Hquídodo exercido _
----------- •

. .. -™. 1Õ.8U 10.817 /

< Desth&ç&o do lucra Hqiádo;
i Reserva 541 : (541)
í Dividendos propostos (461): (461)
[ Juros sobre o capital próprio - (RS 0.0! por acSo)

.... ...... 4 - -  ■
____(595)....... (595)

: SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 1999 46.148 : 673 10.553 : 57.374

As notas espficatxvas são parte integrante das demonstraçdts financeiras.
_____ ' ...

....... .... - . . . . . . . .

CONCESSIONÁRIA ECOVIAS DOS IMIGRANTES S.A.

DEMONSTRAÇÕES DÁS ORIGENS EAMICAÇÕES DE RECURSOS 
PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 1999 E ' 
PARA O PERÍODO DE 23 DE ABRIL (DATA DE CONSTITUIÇÃO)
A 31 DE DEZEMBRO DE 1998...............................................

’ .... ... .......1999 1998
RSmil : RSmil :

; ORIGENS DE BECURSOS
: Das operações:

Lucro líquido do exercício/periodo 10.817 i 2.646 ;
Encargos que não representam saída de recursos:

Depreciações 5.935 ; 2.912 :
Valor residual das baixas do ativo imobilizado 3
Variação monetária de longo prazo 15.195 : 3.829 i

Total das operações_ 31.950 : 9.387 :
Dos acionistas -

Integraízação de capital 28.812 : 17.336 1
De terceiros: «

: Financiamentos ■ 4.396
Credor pela concessão i 77.360 !

Total das origens 65.158 i 104.083 !
• ! >

: APLICAÇÕES DE RECURSOS :
: Imobibzado 93.436 ! 92.849 :
: Imposto de renda sobre juros sobre o capital próprio ; 119 178 ;
: Transferência do exigível a longo prazo para o circulante ■ 4.446 : 2.848 i
Total das aplicações 98.001 ! 95.875 j

! s  •

: AUMENTO (REDUÇÃO) DO CAPITAL
’ CIRCULANTE LÍQUIDO...... .. (32.843) : 8.208 ;

REPRESENTADO PÒ R..........
...... ...—*..... ..... ..." ’

Aumento (redução) no ativo circulante (9.905) 25.003 ^
Aumento no passivo circulante 22.938 16.795

AUMENTO (REDUÇÃO) DO CAPITAL
CIRCULANTE LÍQUIDO (32.843) 8.208

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras. ______________

PARECER DOS AUDITORES INDEPENDENTES
Concessionária Ecovias dos Imigrantes S.A.
São Bernardo do Campo - SP

. 1. Examinamos os balanços patrimoniais da Concessionária Ecovias dos Imigrantes S.A., levantados em 31 de dezem
bro de 1999 e 1998, e as respectivas demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio líquido e das origens e 
aplicações de recursos para o exercício findo em 31 de dezembro de 1999, do resultado para o período de 29 de maio 
(data de início das operações) a 31 de dezembro de 1998, e das mutações do patrimônio líquido e das origens e aplica
ções de recursos correspondentes ao período de 23 de abril (data de constituição) a 31 de dezembro de 1998, elaborados 
sob a responsabilidade de sua administração. Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas demons
trações financeiras. -

2. Nossos exames foram conduzidos de acordo com as normas de auditoria e compreenderam: (a) o planejamento dos 
trabalhos, considerando a relevância dos saldos, o volume de transações e o sistema contábil e de controles internos da 
Companhia; (b) a constatação, com base em testes, das evidências e dos registros que suportam os valores e as informa
ções contábeis divulgados; e (c) a avaliação das práticas e das estimativas contábeis mais representativas adotadas pela 
administração da Companhia, bem como da apresentação das demonstrações financeiras tomadas em conjunto.

3. Em nossa opinião, as demonstrações financeiras referidas no parágrafo 1 representam adequadamente, em todos os 
aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Concessionária Ecovias dos Imigrantes S.A. em 31 de dezembro de 
1999 e 1998, o resultado de suas operações, as mutações de seu patrimônio líquido e as origens e aplicações de seus recursos 
correspondentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 1999, o resultado de suas operações para o período de 29 de maio 
a 31 de dezembro de 1998, e as mutações de seu patrimônio líquido e as origens e aplicações de seus recursos para o período 
de 23 de abril a 31 de dezembro de 1998, de acordo com os princípios de contabilidade emanados da legislação societária.

São Paulo, 11 de fevereiro de 2000
DELOITTE TOUCHE TOHMATSU José Roberto P. Carneiro
Auditores Independentes Contador
CRC n.s. 2 SP 011609/0-8 CRC n.91 SP 109447/0-6

CONCESSIONÁRIA ECOVIAS DOS IMIGRANTES S.A.
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 1999 E
PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 1998

.1. CONTEXTO OPERACIONAL
A CONCESSIONÁRIA ECOVIAS DOS IMIGRANTES S.A. iniciou suas atividades em 29 de maio de 1998 e possui como 

objetivo social exclusivo a exploração, pelo regime de concessão, do Sistema Rodoviário constituído pelo Sistema 
Anchieta-lmigrantes-SAI, de acordo com os termos de concesâão outorgados pelo Governo do Estado de São Paulo.

O Sistema Anchieta-lmigrantes-SAI, com extensão total de 177 quilômetros é constituído basicamente,por: Rodovia 
Anchieta (SP 150 - entre os quilômetros 9,70 e 65,60), Rodovia dos Imigrantes (SP 160-entre os quilômetros 11,46 e 70,00), 
Interligação Planalto (SP 041 - numa extensão de 8 quilômetros). Interligação Baixada (SP 059 - numa extensão de 1,8 qui
lômetros), Rodovia Padre Manoel da Nóbrega (SP 055/170 entre os quilômetros 270,60 e 292,20), e Rodovia Cônego 
Domênico Rangoni (SP 055/248 entre os quilômetros 0 e 8,40 e entre os quilômetros 248,05 e 270,60).

A concessão, pelo prazo de 20 anos e mediante a cobrança de pedágios, consiste na manutenção e melhoria dos siste
mas de operação, construção da pista descendente da Rodovia dos Imigrantes, recuperação das rodovias existentes, cons
truções de pistas marginais, implantação de sistemas de controle de tráfego e atendimento aos usuários, conservações 
preventivas, implantação de sistemas eletrônicos de gestão e arrecadação de pedágios.

A Concessionária assumiu os seguintes principais compromissos decorrentes da concessão:
•Ampliações principais:
- duplicação da Rodovia dos Imigrantes, entre o km 41 e 58, com término previsto para o primeiro semestre de 2003; e
- implantação da quarta faixa da Rodovia dos Imigrantes, entre o km 59 e 62, com término previsto para o primeiro 

semestre de 2002.
• Pagamento de:
- parcelas mensais de valores definidos durante o período de concessão, no valor total de R$ 87.000 mil (R$ 94.391 em 

31 de dezembro de 1999); e
- 3% da arrecadação sobre as receitas derivadas da exploração do sistema rodoviário.
Ao término do período da concessão, retornam ao Poder Concedente todos os bens reversíveis, direitos e privilégios 

vinculados à exploração do sistema rodoviário. A Concessionária terá direito à indenização correspondente ao saldõ não 
amortizado ou depreciado dos bens ou investimentos, cuja aquisição ou execução, devidamente autorizada pelo Poder 
Concedente, tenha ocorrido nos últimos 5 anos do prazo da concessão.

Em 31 de dezembro de 1999, os investimentos, para atender aos compromissos futuros, estão estimados em R$ 
1.000.000 mil, sendo R$ 770.000 mil nos próximos 4 anos. 2

2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E
PRINCIPAIS CRITÉRIOS CONTÁBEIS
As demonstrações financeiras estão sendo apresentadas de acordo com a Lei das Sociedades por Ações e foram pre

paradas de acordo com os seguintes principais critérios contábeis:
• As aplicações financeiras estão registradas ao custo, acrescido dos rendimentos auferidos até a data do balanço.
• O contas a receber é registrado e mantido pelo seu valor nominal.
• As despesas antecipadas são demonstradas líquidas da apropriação das despesas alocadas no resultado.
• O imobilizado é demonstrado ao custo de aquisição ou construção, deduzido da depreciação acumulada.
• As depreciações são computadas, pelo método linear, às seguintes taxas anuais: direito de outorga da concessão - 

5%; equipamentos e sistemas -10% e veículos - 20%. As taxas de depreciações são calculadas considerando os prazos de 
vida útil dos bens, prazos esses que não ultrapassam o período da concessão.

• Os financiamentos estão registrados ao valor original acrescidos de juros e variação cambial incorridos até a data do 
balanço.

• O ônus da concessão correspondente às parcelas fixas são contabilizados ao valor original acrescido da atualização 
monetária incorrida até a data do balanço.

• O lucro líquido, dividendos e juros sobre o capital próprio por ação são calculados com base no número de ações 
integralizadas até o encerramento do exercício social.

• Os juros sobre o capital próprio, para fins contábeis, são demonstrados como apropriação do lucro do exercício.



• A receita de pedágio e o correspondente ônus de 3% são reconhecidos quando da passagem dos usuários pelas pra
ças de pedágio.

3. IMOBILIZADO 
0  saldo está representado por:

1999 1998
Depreciações Valor Valor

Custo acumuladas líquido líquido
R$ mil R$ mil R$ mil R$ mil

Ampliações principais 47.211 435 46.776 3.316
Demais ampliações e melhorias 28.758 252 28.506 1.612
Equipamentos, veículos e sistemas 12.333 910 11.423 804
Direito de outorga da concessão 87.000 7.250 79.750 84.100
Adiantamentos a fornecedores 10.980 10.980 105
Total 186.282 8.847 177.435 89.937

4. FINANCIAMENTOS
Refere-se a financiamento de equipamentos em moeda estrangeira, sobre os quais incidem variação cambial e juros 

de 5,18% a.a. Os valores a longo prazo possuem os seguintes vencimentos:

R$ mil
2001 969
2002 969
2003 969
2004 969
2005 485
Total 4.361

5. CREDOR PELA CONCESSÃO
Os desembolsos do ônus da concessão são atualizados anualmente em julho, conforme variação do IGP-M. Os valores 

a longo prazo correspondem a 208 parcelas mensais de R$ 428 mil, com vencimento final em maio de 2018.

6. TRANSAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS
A Concessionária contrata serviços de seus acionistas ou de empresas e eles ligadas, diretamente ou através de 

consórcio, para execução de obras de conservação, melhorias e ampliação do Sistema Rodoviário, as quais são efetua
das a preços e condições normais de mercado. As transações do exercício e os saldos correspondentes são demonstra
dos a seguir:

EBEC - Engenharia Brasileira de Construções Ltda. 
São Simão Construções Ltda.
Consórcio Imigrantes 
Total

1999
Cústos dos Saldo de

serviços Aquisições de serviços
prestados imobilizado a pagar

11.956 5.152 4.495
2.589 759

46.637 7.915
14.545 52.548 12.410

7. IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - ISS
No final de 1999, os serviços de exploração de rodovias foram incluídos na lista de serviços tributados pelo ISS, o qual 

deverá ser recolhido a partir de regulamentação por parte das prefeituras. A Concessionária deverá iniciar negociações 
com o poder concedenté para obter reequilíbrio financeiro do contrato, visto que não foi considerada a incidência desse 
imposto na tarifa de pedágio.

8. JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO
Representam a remuneração do capital próprio para o período de maio a dezembro de 1998 e de janeiro a março de 

1999, calculada com base na variação TJLP (Taxa de Juros de Longo Prazo) do mesmo período. Este valor, líquido do res
pectivo imposto de renda, está classificado no exigível a longo prazo, pois sua liquidação financeira, conforme definido no 
Edital de Concorrência, somente poderá ocorrer a partir do exercício seguinte ao da entrada em operação total das 
"Ampliações Principais", estimada para 2002.

9. CAPITAL
O capital social integralizado é representado por 46.148.512 (1998,17.336.012) ações nominativas e sem valor nominal, 

sendo 15.382.837 (1998,5.778.670) ações ordinárias e 30.765.675 (1998,11.557.342) ações preferenciais.
Conforme o estabelecido pelo Contrato de Concessão, a distribuição de dividendos a seus acionistas não poderá ultra

passar 1% do capital subscrito e integralizado, a partir do segundo exercício, até á entrada em operação total das amplia
ções principais nos termos da Lei n.2. 6404/76 e Lei n.° 9457/97.

As ações preferenciais não têm direito a voto ou a dividendos mínimos fixos e têm a prioridade no reembolso pelo seu 
valor patrimonial à época, em caso de liquidação da Concessionária.

10. OBRIGAÇÕES FUTURAS
A Concessionária possui compromissos futuros referentes a arrendamentos mercantis de veículos e equipamentos de 

informática, com opção de compra ao final, no montante de R$ 3.559 mil. Os desembolsos futuros possuem os seguintes 
vencimentos:

R$ mil

2000 2.592
2001 967
Total 3.559

DESAPROPRIAÇÕES E ASPECTOS AMBIENTAIS
(a) VIANORTE
DESAPROPRIAÇÃO:
As terras adicionais ao limite DER necessárias à duplicação e aos dispositivos novos, estão sendo negociadas direta

mente com os proprietários e em paralelo a Vianorte providenciou e enviou a Comissão de Concessões a Minuta do 
Decreto de Desapropriação para providências.

MEIO-AMBIENTE:
A Vianorte dentro de seu programa de duplicação, já conseguiu junto a Secretaria do Meio Ambiente a aprovação de 

seu relatório ambiental preliminar para as obras do Contorno sul de Ribeirão Preto (SP-322 - Rod. Attílio Balbo - km 
307+590 ao 325+910). Protocolou também o relatório ambiental preliminar para as obras de duplicação do trecho Pontal / 
Bebedouro (SP-322 - Rod. Armando de Sales Oliveira - km 343+500 ao 390+500), totalizando 47,00 km. Em 10/05/00 a SMA 
procedeu a vistoria do local e a Vianorte aguarda a liberação final para dar início as obras de duplicação. Estamos também 
procedendo a elaboração do RAP para a duplicação do contorno norte de Ribeirão Preto(SP-322 - Rod. Alexandre Balbo - 
km!23+130 ao 337+010).

(b) AUTOVIAS
DESAPROPRIAÇÕES
As áreas de terra necessárias à execução das obras de ampliação que não fazem parte da retação de processos de 

desapropriação em curso, iniciados pelo D.E.R., estão sendo adquiridas diretamente pela Autovias, respeitada a legislação 
vigente.

MEIO AMBIENTE
A obra de duplicação da Rodovia SP 334, num total de 48,5 km, está subdividida em 7 subtrechos.
5 Subtrechos já dispõem da Licença de Implantação (LI), emitida pela Secretaria do Meio Ambiente, necessária para a 

realização das obras. "
Para os outros 2 subtrechos, foram elaborados os Relatórios Ambientais Preliminares (RPA), já obtida a Licença 

Preliminar (LP) e a concessionária aguarda a emissão da Licença de Implantação (LI).
A concessionária também já elaborou o Relatório Ambiental Preliminar (RPA) para as obras de duplicação das 

Rodovias SP 255 e SP 345. Aguarda da Secretaria do Meio Ambiente a emissão da Licença Preliminar (LP) ê conseqüente 
Licença de Implantação (LI) para dar início à execução das obras.

(c) ECOVIAS
DESAPROPRIAÇÕES
Por possuir a maior parte de suas rodovias na área do Parque Estadual da Serra do Mar, e em regiões definidas e regu

lamentadas por planos de desapropriação, o Sistema Anchieta-lmigrantes praticamente não possui áreas para serem desa
propriadas.

MEIO AMBIENTE •
O processo de Licenciamento Ambiental do SAI passou por duas.etapas distintas:
• 1® - através da Deliberação CONSEMA 38/89, de 08/12/89, instaurada anteriormente à montagem do Processo de 

Concessão, adotando-se as recomendações previstas na Deliberação CONSEMA;
• 2® - após o início da Concessão, teve lugar a Deliberação CÓNSEMA 28/99, de 16/08/1999, na qual foram introduzidas

considerações sobre o ajuste do traçado de duplicação da rodovia dos Imigrantes, corroborando todas as medidas mitiga- 
doras e compensatórias consideradas na Deliberação CONSEMA 38/89 e alterando algumas condições estabelecidas na 
Deliberação CONSEMA 38/99. ,

EIA-RIMA
O projeto para construção da segunda pista da Rodovia dos Imigrantes teve seu Estudo e o Relatório de Impacto 

Ambiental aprovados pelos órgãos competentes, notadamente pelo CONSEMA, na 47a. Reunião Ordinária, de 08/12/1989.
Dentre as exigências previstas no processo de Licenciamento Ambiental, cabe ressaltar as medidas requeridas aos 

impactos na fase de construção:
• reduzindo a interferência da obra no sistema viário em operação;
• aproveitando a infra-estrutura existente;
• definindo os métodos construtivos;
• conservando a qualidade dos mananciais;
• atendendo à sazonalidade climática local da Serra do Mar, como na fase de operação, envolvendo:
• as restrições para a instalação de estabelecimentos comerciais;
• o controle do transporte de carga perigosa;
• o controle da poluição e de ruídos;
• um projeto de sinalização específico, e;
• restrições ao acesso de transeuntes às áreas protegidas do Parque Estadual.

0  licenciamento ambiental por parte do CONSEMA (Conselho Estadual do Meio Ambiente) recomendou, ainda, os 
parâmetros para a compensação financeira do empreendimento (de 2 a 4% do valor do investimento), estudos requeridos 
ao sistema viário existente na Baixada Santista, o monitoramento da estabilidade das encostas, assim como um sistema de 
drenagem e coleta de cargas perigosas.

A criação da Região Metropolitana da Baixada Santista, conforme a Lei Complementar no. 815/96, sancionada pelo 
Governador do Estado de São Paulo, confere ao Projeto de Construção da Segunda Pista da Rodovia dos Imigrantes a con
dição de um empreendimento prioritário para o desenvolvimento de todo o Litoral Paulista.

Na Deliberação CONSEMA No. 28 - de 16/08/1999, através da 65® Reunião Extraordinária do Plenário do CONSEMA, foi 
alterada a redação que se referia à compensação ambiental, passando aquela recomendação a ser um exigência de paga
mento de uma quantia equivalente a 4% do valor da obra, o que não estava previsto pela concessionária em seu plano de 
negócios.

Transcrição dos Aspectos da Deliberação Consema N2 38, de 8/12/89, referentes ao Convênio Compensatório com 
Instituto Florestal - IF:

"Exigências
1 - As áreas atualmente utilizadas pelo Dersa [atual ECOVIASJ ou empreiteiras, em apoio aos serviços de manutenção 

do Sistema Anchieta-lmigrantes, deverão ser efetivadas e submetidas a um programa de recuperação e reintegração à 
vegetação circundante, de acordo com diretrizes a serem fornecidas pelo Instituto Florestal. O Dersa latual ECOVIAS).deve
rá apresentar ao Departamento de Avaliação de Impacto Ambiental - SMA Cronograma de recuperação dessas áreas, antes 
do início da construção da nova pista.

2 - Ao contrário do indicado no EIA/RIMA e complementações posteriores, deverá ser instalado um único viveiro para 
produção de mudas. Esse equipamento localizar-se-á na Baixada Litorânea, junto ao Núcleo Pilões do Parque Estadual da 
Serra do Mar.

O viveiro deverá ser construído, operado e administrado pelo Instituto Florestal, e seus custos deverão ficar a cargo do 
Dersa [atual ECOVIAS], que repassará os recursos necessários àquele órgão através do convênio.

Por esse convênio, o Instituto Florestal obriga-se a fornecer mudas e sementes na quantidade e qualidade necessárias à 
recomposição da vegetação afetada pela obras durante todo o período de construção da estrada, até a conclusão dos trabalhos.

3 - Pelo mesmo convênio, Dersa [atual ECOVIAS] se responsabilizará pelo trabalho de replantio das encostas. Após a 
conclusão do replantio, cessa o convênio e a fiscalização das condições ambientais da região passa ser de integral respon
sabilidade do Instituto Florestal e, quando couber, da Policia Florestal.

4 - Os recursos acima mencionados devem ser suficientes para no mínimo garantir:
- compra e instalação dos equipamentos necessários;
- contratação dos seguintes funcionários: 02 engenheiros florestais; 04 auxiliares agropecuários; 20 trabalhadores bra

çais; 04 operadores de máquinas; 03 vigias.
5 - Os procedimentos de estocagem do solo orgânico, proteção das encostas e as restrições de desmatamento, deve

rão ser acompanhadas por dois técnicos do Instituto Florestal, designados para esse fim. Esses técnicos deverão elaborar 
relatórios bimestrais do andamento dos trabalhos, a serem apreciados pelo Departamento de Avaliação de Impacto 
Ambiental - SMA, e terão seus salários pagos pelo Dersa [atual ECOVIAS] mediante convênio.

6 - Todas as áreas desmatadas e ocupadas temporariamente pela obra deverão receber condições para a regeneração 
da vegetação natural, através do estímulo aos estágios sucessionados ou pelo plantio de espécies da região. O reconheci
mento dessas áreas deverá ser condicionado a uma cobertura vegetal conveniente e condizente com as características 
locais da vegetação.

Recomendações
1. Compensação Financeira
Recomenda-se que o Dersa [atual ECOVIAS] reserve verba correspondente a 2 a 4% do valor do investimento na obra a 

título de compensação financeira pelo uso da área e pelos danos que eventualmente sejam causados ao Patrimônio 
Ambiental do Estado. Os recursos acima estabelecidos serão repassados à SMA sob a forma de convênio, devendo ser 
aplicados em pesquisas e atividades de preservação do Parque Estadual da Serra do Mar, a exemplo de convênios ante
riormente estabelecidos entre a SMA e outros órgãos, tais como CESP e FURNAS, que resultaram na criação dos Parques 
do Morro do Diabo, Cantareira e Guarapiranga.

2. Bairros Cota
Em virtude de proximidade dos Bairros Cota da obra projetada, o que insere na área de influência do empreendimento, 

sugere-se as sèguintes medidas:
a. A vinculação da receita obtida através de convênio, conforme item 1 destas RECOMENDAÇÕES ( Compensação 

Financeira ), a um fundo destinado à implementação do Parque Estadual da Serra do Mar.
b. Parte da receita acima mencionada poderia, dessa forma, ser repassada aos órgãos responsáveis pela solução do 

problema, especialmente para transferir os moradores para locais mais adequados fora da área do Parque e para imediata 
recuperação da encosta."

Atualmente encontra-se em fase de elaboração o Convênio a ser firmado.
A Concess onária obteve junto à Secretaria do Meio-Ambiente as seguintes Licenças de Instalação:

Trechos Protocolo Situação Conclusão

Reconsideração da Deliberação 
doCONSEMA 06.08.98 Uiberado 16.08.99
Obras Emergenciais nas estradas 
de serviço 06.08.98 Lliberado 22.01.99
Requerimento para obtenção de 
Licença de Instalação, englobando 
os trechos Planalto, Serra e 18.08.98

Ppor solicitação 
foi dividido em Ddividido em 

processos
Baixada. processos
Trecho Planalto - Fase I ( km 
40+960 ao 43+165)
Trecho Planalto -  Fase II ( km Lliberado 23/09/98
43+165 ao 44+400)
Trecho Baixada -  Fase A ( Lliberado 07/06/99
Viaduto VD-8, alças de acesso à 
Rod. PMN e trecho em pista sobre 
corte em rocha) Lliberado 19/02/99
Trecho Baixada -  Fase B (  
Viaduto VD-7, emboque do Túnel 
TD-04 e avanço parcial do túnel) Lliberado 16/04/99
Trecho Serra (Corresponde à 
descida da encosta da Serra do 
Mar até travessia do Rio Cubatâo) Lliberado 30/08/99

Desmatamento para Obras de 
Duplicação da SP 160 -  corte raso 
de vegetação

18.08.98 Lliberado por 
etapas com LI

Lliberado por 
etapas com LI

Desmatamento para serviços de 
topografia e sondagens 11.09.98 Lliberado 19.11.98

Trecho Serra- Recuperação da
Estrada de Serviço 
COMPLEMENTAÇÃO

16.06.99 Lliberado 30.08.99

Trecho Serra- Estudos de 
Otimização de traçado e áreas de 
apoio

25.06.99 Lliberado 30.08.99

Intervenções complementares na 
Estrada de Serviço -  Estrada dos 
Macacos

14.10.99 Lliberado 14.01.00

Acesso alterado ao Canteiro 
Planalto (Rancho da Pamonha) 13.01.00 Lliberado 31.01.00

Adequação aos limites de 
intervenção no Trecho Serra (TD 
3 4 )

16.11.99 Lliberado 04.02.00

S A U Km 40+600 SP 150-PS 21.07.98 Lliberado 03.09.98
Terceira Faixa na Interligação SP- 
041 21.07.98 Lliberado 04.09.98

Alça de retorno no cruzamento SP 
160/PMN 21.07.98 Lliberado 04.09.98

Terceira faixa SP 150-PN entre km 
53+582ekm  52+534 21.07.98 Lliberado 03.12.98



Area de Escape Km 42+700 
SP150-PS 21.07.98 Lliberado 21.09.98

Area de Escape km 42+700 SP 
150-PS -  Readequação de Projeto

26.04.99 Lliberado 20.07.99

S A  U km 19+700 SP 150-PN 21.07,98 Lliberado 03.08.98
S A U  km 56+740SP 150-PN 21.07.98 Lliberado 03.08.98
S A  U km 28+000 SP  160-OS 21.07.98 Lliberado 03.08.98
S A U  62+000 SP 160-PN 21.07.98 Lliberado 03.08.98
S  A  U km 63+450 PMN-PL 21.07.98 Lliberado 03.08.98
S A  U km 74+586 CDR-PO 21.07.98 Lliberado 03.08.98
PASSARELA km 64+000 SP  150 21.07.98 Lliberado 03.08.98
S A U  km 19+700 SP 150-PN 21.07.98 Lliberado 03.08.98
PASSARELA km 67+500 SP-160 21.07.98 Lliberado 23.09.98
Cruzamento do Rio Passareúva 
com SP 041 25.09.98 Lliberado 15.10.98

Regularização de drenagem no 
trevo c/ SP 150 -  SP 041 -  corte 
de vegetação

12.11.98 Lliberado 14.01.99

Area de estacionamento na SP- 
041, próximo ao S A  U 16.11.98 Lliberado 15.12.98

Bota-fora -  trevo SP  041 03.12.98 Lliberado 14.01.99
Passarela provisória 
km 47+250 - S P  150 02.07.98 Lliberado 15.12.98

Passarela provisória km 50+100 - 
SP-150

26.11.98 Lliberado 21.12.98

Passarela provisória km 50+300 - 
SP  150 26.11.98 Lliberado 21.12.98

Emergencial -  corte de 10 árvores 
nativas para obras de contenção 
de encosta

19.10.98 Lliberado 22.10.98

Restauração de Ponte sobre o 
Canal do Rio Barreiro 19.01.99 Lliberado 25.02.99

Restauração Ponte sobre o Canal 
do Rio Diana

11.02.99 Lliberado 18.02.99

Reforma Ponte sobre o Canal do 
Bertioga

06.04.99 Lliberado 30.04.99

Instalação de poços profundos -  
VA-19

07.10.99 Lliberado 28.10.99

Implantação de faixas 
emergenciais junto ao atual leito 
da pista SP  150 Km 42-OS

28.12.99 Lliberado 29.12.99

Acesso ao bairro areião -  SP 150 
Km 28,5{ protocolo no DUSM e 
DEPRN SP)

15.07.99 Lliberado 12.08.99

Implantação de faixas 
emergenciais junto ao atual leito 
da pista SP  150 Km 42-PS- pedido 
complementar

21.02.00 Lliberado 29.02.00

SISTEMA, ESTRUTURA E ROTINAS DE FISCALIZAÇÃO DO GOVERNO DO ESTADO
O acompanhamento, monitoramento e fiscalização das atividades da concessionária estão a cargo da Comissão de 

Monitoramento das Concessões e Permissões de Serviços Públicos no âmbito da Secretaria dos Transportes.
A Comissão de Concessões fiscaliza, dentro dos parâmetros contratuais, os aspectos contábeis e de operação da con

cessionária, bem como a execução das obras e investimentos e dos serviços de conservação a cargo da concessionária.
O próprio Decreto de instituição da Comissão de Concessões prevê a sua existência em caráter temporário, visto que 

será substituída por uma Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Transportes do Estado de São Paulo - 
ARTESP, cuja criação está sendo atualmente discutida.

Além disso, tem ainda participação na fiscalização das atividades da concessionária a CAF (Comissão de 
Acompanhamento e Fiscalização), a quem, compete opinar sobre a adequação do padrão de qualidade dos serviços presta
dos pela concessionária em relação às condições estabelecidas no Contrato de Concessão.

Os trabalhos que vêm sendo realizados pelas diferentes CAF's que fiscalizam as concessionárias são carecedores de 
critérios técnicos, sendo sempre permeados por opiniões subjetivas dos participantes. Além disso, o fato de serem as 
CAFs independentes (uma para cada concessionária), impede a uniformização de posturas, e a comparação entre a perfor
mance das diversas concessionárias.

Há que se dizer, por outro lado, que a função das CAF's é legítima e necessária para o Programa de Concessões 
Estadual, devendo entretanto estas entidades serem substituídas por membros da Agência Estadual de Transportes, que 
certamente realizará o trabalho com muito mais objetividade e profissionalismo.

APLICAÇÃO DOS RECURSOS PAGOS AO ESTADO PELA CONCESSIONÁRIA
A destinação das receitas provenientes dos ônus fixos e variáveis é a seguinte: o ônus fixo entra no orçamento 

geral do DER e é utilizado para a conservação, melhoria e construção de estradas não concedidas, e o ônus variável é 
usado em parte pela Comissão de Monitoramento das Concessões, ficando o restante guardado em um fundo que irá 
servir de caixa para a Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Transportes do Estado de São Paulo - 
ARTESP.

ASPECTOS TRIBUTÁRIOS
O ISS foi instituído como tributo incidente na arrecadação de pedágio, a partir de Lei Federal de Dezembro de 1999. 

Assim, a partir da regulamentação dos municípios que receberão este tributo, a concessionária deverá efetuar o recolhi
mento.

(a) VIANORTE

TRIBUTOS
PIS R$ 463.146,35
COFINS R$ 1.902.566,10
TOTAL R$2.365.712,45
Valores até Dez/99

(b) AUTOVIAS
Valores acumulados até-o mês de janeiro de 2000, recolhidos pela concessionária:

ISS 38.739,35
COFINS 1.056.440,08
PIS/PASEP 309.339,36
CPMF 170.608,60
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 811.529,21
IMPOSTO DE RENDA 1.664.685,85
TOTAL R$ 4.051.342,45

Os municípios de Batatais, Brodowski, São Carlos e Araraquará já regulamentaram sua Lei e estáo recebendo O ISS 
desde janeiro/2000.

Os demais municípios regulamentarão a Lei durante o ano de 2000, fazendo jus ao recolhimento a partir de janeiro de 2001.
Considerando que o ISS não fez parte da composição do plano de negócios da concessionária, por ocasião da assina

tura do Contrato de Concessão, como decorrência da falta de previsão legal à época para incidência deste tributo, deverá 
ser feita uma recomposição do equilíbrio económico-financeiro da concessão, em favor da concessionária.

(c) ECOVIAS

. Imposto Provisional Recolhido
1998 1999 Total 1998 1999 Total

COFINS 1.631.065,61 '4.513.746.91 6.144.813,52 1.631.066,81 3.922.049,79 5.553.116,40

RS /. 530 096.65 1.010.693,94 1.540.730,59 530.085,65 1.010,693,94 ..1540,790,59

RPJ 574.101,75 4.272417,59 4.846519,34 574.101,75 4272417.58 4.946.519,34

CSLL 193.475.98 904.299,99 1 097.775.97 193.475.98 904.299.99 1.097.775.97

Total 2,928.740,99 10.701.158,43 .13.529.899,42 2.928.740,89 10.109.461,31 .13.038.202,30

Diferença 591.697,12

Obt: Esta diferença rafara-«« à liminar para não pagamento de COFINS if  Racalta Financeira « adicional da 1%.

Considerando que o ISS náo fez parte da composição do plano de negócios da Concessionária, por ocasião da assina
tura do Contrato de Concessão, como decorrência da falta de previsáo legal à época para incidência deste tributo, deverá 
ser feita uma recomposição do equilíbrio económico-financeiro da concessão, em favor da concessionária.

VIAOESTE
Lote 12 - Sistema Rodoviário Castello - Raposo
Através de autorização pelo Decreto 40.366 o Governo do Estado de São Paulo concedeu à iniciativa privada o Lote 12 

composto das seguintes rodovias:
1 - SP 280 - Rodovia Castello Branco do km 13,7 ao km 79,38;
II - SP 270 - Rodovia Raposo Tavares do km 34,0 ao km 115,5 e
III - SP 075 - Rodovia José Ermírio de Moraes do km 0 ao km 15,0.
As principais obras previstas para os 174 km, são:
Rodovia SP - 270
1 1mplantação de 21 pista Sub-trecho1 - km 34+000 ao km 45+200
2 Implantação de 2a pista Sub-trecho5 - km 45+200 ao km 53+000
3 Implantação de 2a pista Sub-trecho2 - km 53+000 ao km 58+500
4 Implantação de 2* pista Sub-trecho3 - km 63+000 ao km 67+000
5 Implantação de 2!  pista Sub-trecho6 - km 67+000 ao km 87+200
7 Implantação de 2- pista Sub-trecho7 - km 92+000 ao km 95+000
8 Implantação de 2!  pista Sub-trecho4 - km 95+000 ao km 105+000
9 Implantação de 2S pista Sub-trecho8 - km 105+000 ao km 115+500
11 Implantação de Entroncamento com Estrada Municipal km 36+500
12 Implantação de Entroncamento com Acesso a Caucaia do Alto km 38+900
13 Implantação de Entroncamento com a Estrada das Lajes km 42+200
14 Implantação de Entroncamento com a SP-250 km 45+200
15 Implantação de Ponte sobre o Rib. Vargem Grande km 46+000
16 Implantação de Entroncamento com a SP-50 / 270 km 50+300
17 Implantação de Entroncamento com a SP-274 km 54+500
18 Complementação de Dispositivo existente - km 66+300
19 Implantação de Entroncamento com a Estrada do Marmeleiro km 63+000
20 Implantação de Dispositivo de Retorno km 69+700
21 Implantação de Acesso a Alumínio km 74+300
22 Implantação de Dispositivo de Retorno km 77+300
23 Implantação de Dispositivo de Retorno km 81+900
25 Implantação de Transposição da Linha Férrea da FEPASA km 87+200
26 Implantação de Entroncamento com a SP-92 / 270 km 92+500
27 Implantação de Acesso a Sorocaba km 96+000
28 Implantação de Acesso a Sorocaba /  Votorantim km 97+800
29 Implantação de Transição da Linha Férrea da FEPASA e Estrada Municipal km 98+200
30 Implantação de Ponte sobre o Rio Sorocaba km 98+300
31 Implantação de Entroncamento com a SP-103/79 km 98+400
32 Implantação de Entroncamento com a Estrada Municipal km 100+000
34 Implantação de Entroncamento com a Estrada Municipal km 104+000
35 Implantação de Dispositivo de Retorno km 106+000
36 Implantação de Dispositivo de Retorno km 109+300
37 Implantação de Acesso à Araçoiabinha km 113+000
38 Implantação de Acesso à Araçoiaba da Serra km 115+000
Observação: SP-270 do km 34 ao km 91 cronograma suspenso aguardando liberação ambiental.

" Rodovia SP - 280
1 1mplantação das Marginais, pista oeste, no trecho compreendido entre o km 13+700 e o km 24+600 inclusive as inter

ligações com as Marginais Pinheiros e Tietê.
2 Implantação das Marginais, pista (este, no trecho compreendido entre o km 13+700 e o km 24+600 inclusive as in terli-. 

gações com as Marginais Pinheiros e Tietê.
O consórcio vencedor, VIAOESTE, é constituído pelas empresas Carioca Christiani Nielsen Engenharia SA, Construtora 

Cowan Ltda, Queiroz Galvão Participações e Concessões S.A., Strata Concessionárias Integradas S.A. e Camargo Campos S A  
Engenharia e Comércio, todas com 23,75% de capital social, com exceção da Camargo Campos, que possui somente 5%.

O valor fixo ofertado pelo Consórcio ViaOeste, foi de R$ 318.000.000,00 correspondendo a 5,69% do total de ingressos 
previstos para os 20 anos de concessão.

A Taxa Interna de Retorno prevista na proposta apresentada no processo licitatório foi de 26,19%, sendo que a mesma 
previa investimentos de R$ 750 milhões em valores nominais, a serem realizados paulatinamente ao longo dos vinte anos 
de concessão.

O contrato foi assinado em 30/03/98 e as operações iniciaram-se em 31/03/98.
Dos R$ 335 milhões previstos como investimento, de 31/03/98 até abril de 2000, somente 64% foi efetivamente realiza

do, ou o equivalente a R$ 214 milhões.
Para o mesmo período, o total de ingressos previstos (capital próprio+receita bruta+capital de terceiros) era da ordem 

de R$ 745 milhões, tendo sido efetivamente realizado, somente R$ 509 milhões, ou o equivalente a 68%. Da análise, ape
nas, da receita bruta (composta, principalmente, de pedágio) notamos que a queda foi de apenas 2% em relação ao previs
to (R$ 186 milhões contra R$ 189 milhões previstos), demonstrando que o investimento previsto não atingiu o proposto 
devido ao não desembolso de capital, próprio ou de terceiros, por parte da concessionária.

Também, para o mesmo período, o resultado das despesas operacionais, efetivamente realizadas, foi da ordem de 79% 
(R$ 68 milhões de um total de R$ 86 milhões).

A concessão do Lote 12 é o que encontra hoje maior resistência por parte da população, especialmente dos mora
dores da Região Oeste da Grande São Paulo. Isso se deve em grande medida pela previsão de implantação de pedá
gios nas marginais da Castello Branco a um custo cerca de cinco vezes superior ao estabelecido nas demais estradas 
concessionadas.

Sem dúvida as Marginais da Castello são uma obra imprescindível para a solução do tráfego naquela região. Contudo, 
na modelagem do Lote a Secretaria de Transportes para chegar a um equilíbrio económico-financeiro considerou que 38% 
da arrecadação dos pedágios deveria ser realizada nesses pedágios.

Dessa forma, não se respeitou a Lei 2428/53 que proíbe a instalação de pedágios a menos de 35 quilômetros do centro 
da cidade de São Paulo e nem sequer o próprio modelo quilométrico estabelecido para todas as concessões. Segundo o Sr. 
Plínio Assman essa obra deve ser considerada uma estrada urbana e portanto o pedágio é um pedágio urbano. 
Evidentemente essa concepção está fora dos parâmetros do modelo paulista.

O alto valor do pedágio tem levado a inúmeros protestos de moradores de Alphaville, Carapicuíba, Barueri, e Osasco. 
Isso porque, a partir da implantação das marginais e dos pedágios, vários acessos, hoje gratuitos, serão eliminados, obri
gando milhares de trabalhadores e moradores da região a arcar com altos custos de transporte.

A Comissão de Concessões tem feito inúmeras propostas para diminuir os efeitos negativos desse pedágio. Além de, 
nesse caso, admitir a redução dos valores cobrados nos pedágios para que a demanda seja atraída, propôs algumas obras 
para que sejam viabilizadas alternativas não pagas de acesso.

Essas alternativas, no entanto, são vistas pelos moradores da região como altamente nêgativas pois podem atrair um 
trânsito pesado para ruas pequenas dessas cidades, aumentando os congestionamentos. É o caso, por exemplo da Av. dos 
Autonomistas, já hoje com um trânsito bastante pesado. Nas opiniões recolhidas pela CPI a solução seria manter os aces
sos hoje existentes, garantindo a opção gratuita nas pistas centrais da própria Castello. Isso é totalmente recusado pela 
Comissão de Concessões o que levou a um impasse nas negociações e ao encaminhamento por parte dos moradores de 
uma denúncia ao Ministério Público para que seja impedida a instalação dos pedágios.

Na opinião desta CPI, a solução possível seria um requacionamento da Concessão deste Lote com a manutenção do 
equilíbrio económico-financeiro do contrato, garantindo o direito dos moradores da Região Metropolitana a opção gratuita 
na Castello Branco. Para tanto, deverá se abrir um processo de negociação entre a Comissão de Concessões e a 
Concessionária Via Oeste.

Um segundo problema existente neste Lote diz respeito aos impactos da duplicação da Raposo Tavares entre Cotia e 
Sorocaba no trecho da chegada a São Paulo. É previsto que uma parte do trânsito que hoje chega a São Paulo pela Castello 
se desloque pela Raposo. Os congestionamentos que hoje já ocorrem na Raposo a partir do quilómetro 26 com certeza 
seriam ampliados.

É por isso que esta CPI propõe que o DER assuma a responsabilidade de realizar obras de melhoria do tráfego no tre
cho urbano da Raposo, especialmente adequações de entradas e saídas, baias para paradas de ônibus, obras de arte em 
cruzamentos, novas passarelas, etc. Deve-se tratar também da questão da entrada dos veículos na cidade de São Paulo que 
hoje é realizada através da Rua Sapetuba, uma rua estreita e com vários semáforos.

0  DER deve assumir para si a responsabilidade de viabilizar a execução de obras que permitam tornar a Av. Escola 
Politécnica uma alternativa de entrada na cidade. Para isso, é necessário que se construam um viaduto sobre a Av. Corifeu 
de Azevedo Marques e uma nova ponte sobre o Rio Pinheiros. 'Deve também melhorar a Rua Sapetuba, Camargo e outras 
da região. Os recursos para tanto podem ser obtidos do pagamento do ônus dessa concessão.

. Por fim, restam problemas na Região de Osasco onde as obras de construção das marginais da Castello tem causado 
uma série de transtornos aos moradores. Desapropriações mal conduzidas, falta de informações, danos a casas não ressar
cidos, etc. além da mal solucionada demolição do viaduto Rochdale que causará enormes transtornos aos moradores se 
não houver uma solução alternativa consrtruída previamente.

Nesse caso cabe a Comissão de Concessões resolver junto a Concessionária estas questões, abrir um escritório de 
informações na Região e elaborar um cronograma para a construção do viaduto que não traga prejuízos à população.

TRIÂNGULO DO SOL
Lote 09 - Sistema Rodoviário Constituído pela malha rodoviária estadual de ligação entre São Carlos, Catanduva,, 

Sertãozinho, Borborema, Matão e Bebedouro.
Através de autorização pelo Decreto 40.636, alterado pelos Decretos n2 41.903 e 42.344, o Governo do Estado de São 

Paulo concedeu à iniciativa privada o Lote 09 composto das seguintes rodovias:
1 - SP 310 - São Carlos - Mirassol do km 227+800 ao km 454+300;

. II - SP 326 - Matão - Borborema do km 293+000 ao km 379+270 e
III - SP 333 - Sertãozinho - Borborema do km 83+020 ao km 212+450.
As principais obras previstas são:
Rodovia SP - 326
1 1mplantação de 2a pista entre km 293+000 ao km 299+000
2 Implantação de 2a pista entre km 299+000 ao km 307+000
3 Implantação de 2l  pista entre km 307+000 ao km 313+250
4 Implantação de 2- pista entre km 313+250 ao km 319+500
5 Implantação de 2* pista entre km 319+500 ao km 325+000
6 Implantação de 2a pista entre km 325+000 ao km 330+500
7 Implantação de 2a pista entre km 330+500 ao km 334+600



8 Implantação de 2a pista entre km 334+600 ao km 341+500
9 Implantação de 2* * pista entre km 341+500 ao km 349+500
10 Implantação de 2a pista entre km 349+500 ao km 358+000 
111mplantação de 2a pista entre km 358+000 ao km 368+500 
12 Implantação de 2a pista entre km 368+500 ao km 378+850 
18 Dispositivo de Entroncamento km 298+500
21 Dispositivo de Entroncamento km 306+500 
24 Dispositivo de Entroncamento km 311+500
27 Dispositivo de Entroncamento km 318+500
28 Dispositivo de Entroncamento km 321+900 
30 Dispositivo de Entroncamento km 327+900 
32 Dispositivo de Entroncamento km 331+800
34 Dispositivo de Entroncamento km 335+000
35 Dispositivo de Entroncamento km 336+100
36 Dispositivo de Entroncamento km 338+000
37 Dispositivo de Entroncamento km 339+500
38 Dispositivo de Entroncamento km 340+700
39 Dispositivo de Entroncamento km 341+670
41 Dispositivo de Entroncamento km 347+200
42 Dispositivo de Entroncamento km 350+700
43 Dispositivo de Entroncamento km 354+000
44 Dispositivo de Entroncamento km 357+300
45 Dispositivo de Entroncamento km 360+000
46 Dispositivo de Entroncamento km 363+000
48 Dispositivo de Entroncamento km 366+900
49 Dispositivo de Entroncamento km 369+200
51 Dispositivo de Entroncamento km 375+000 (Fepasa 373+510)
52 Dispositivo de Entroncamento km 376+000 
Rodovia SP - 333
1 1mplantação de 2a pista entrè km 83+020 (Sertãozinho) ao km 98+600 (Barrinha)
2 Implantação de 2a pista entre km 98+600 (Barrinha) ao km 123+500 (Jaboticabal)
11 Dispositivo de Entroncamento km 86+950
12 Dispositivo de Entroncamento km 88+560
13 Dispositivo de Entroncamento km 92+200
14 Dispositivo de Entroncamento km 95+130
15 Dispositivo de Entroncamento km 96+500
16 Dispositivo de Entroncamento km 96+800
17 Dispositivo de Entroncamento km 98+600
18 Dispositivo de Entroncamento km 102+050
19 Dispositivo de Entroncamento km 103+400
20 Dispositivo de Entroncamento km 106+650
21 Dispositivo de Entroncamento km 109+650
22 Dispositivo de Entroncamento km 111+650
23 Dispositivo de Entroncamento km 113+000
24 Dispositivo de Entroncamento km 116+600
25 Dispositivo de Entroncamento km 119+000
27 Dispositivo de Entroncamento km 122+900 = km 338+000 da SP-326
O consórcio vencedor. Triângulo do Sol, é constituído pelas empresas Leão 8i Leão, Braest Participações e Conter 

Construções e Comércio S.A., que possuem 51%, 33%, e 16% de seu capital social respectivamente.
O valor fixo ofertado pelo Consórcio Triângulo do Sol, foi de R$ 123.000.000,00 correspondendo a 4,02% do total de 

ingressos previstos para os 20 anos de concessão.
A Taxa Interna de Retorno prevista na proposta apresentada no processo licitatório foi de 34,05%, sendo que a mesma 

previa investimentos de R$ 490 milhões em valores nominais, a serem realizados paulatinamente ao longo dos vinte anos 
de concessão.

0  contrato foi assinado em 18/05/98 e as operações iniciaram-se em 19/06/98.
Dos R$ 147 milhões previstos como investimento, até abril de 2000, ou seja, em 1 ano e dez meses de operação, 

somente 56% foi efetivamente realizado, ou o equivalente a R$ 81 milhões.
Para o mesmo período, o total de ingressos previstos (capital próprio+receita bruta+capital de terceiros) èra da ordem 

de R$ 308 milhões, tendo sido efetivamente realizado, somente R$ 147 milhões, ou o equivalente a 48%. Da análise, ape
nas, da receita bruta (composta, principalmente, de pedágio) notamos que dos R$ 141 milhões previstos apenas R$ 89 
milhões ocorreram efetivamente, ou seja 63%, demonstrando que o Volume Médio Ponderado (vei/dia) pode não ter consi
derado um eventual aumento na fusão, o que pode vir a comprometer o contratado.

Também, para o mesmo período, o resultado das despesas operacionais, efetivamente realizadas, foi da ordem de 86% 
(R$ 54 milhões de um total de R$ 62 milhões).

A concessão do Lote 09 é uma das que tem verificado menor cumprimento da demanda projetada. Muito dessa redu
ção deve-se às fugas de pedágio verificadas principalmente na Rodovia Washington Luiz, onde não apenas existe a rota 
para o Mato Grosso do Sul pela Rodovia Mal. Rondon, como também inúmeras estradas municipais vem sendo usadas - e 
destruídas - pelos caminhões.

Tal concessionária arrecadou somente 63% do valor previsto na proposta vencedora da licitação para a privatização . 
das estradas mas em contrapartida, investiu somente 56% do previsto desde o início da privatização até março de 2000.

Além disso, os pedágios nessa rodovia estão colocados entre cidades com importantes ligações comerciais o que gera 
inúmeros protestos dos usuários. Como consequência dos pedágios - e das rotas de fuga - tem-se observado uma violenta 
redução nas atividades comerciais ao longo das rodovias, com a falência de postos de gasolina e restaurantes.

Por fim, existe uma grande insatisfação pelo fato de que a maior parte da arrecadação se dar na Rodovia Washington 
Luiz, uma estrada pronta e em bom estado de conservação e os investimentos estarem sendo em outras estradas do lote.

COLINAS
Lote 13 - Sistema Rodoviário constituído pela malha rodoviária estadual de ligação entre Rio Claro, Piracicaba, Tietê, 

Jundiaí, Itú e Campinas.
Através de autorização pelo Decreto 41.773, alterado pelos decretos n9 42.531 e 42.644 o Governo do Estado de São 

Paulo concedeu à iniciativa privada o Lote 13 composto das seguintes rodovias:
1 - SP 075 - do km 15+000 até o km 77+600;
II - SP 127 - do km 0+000 até o km 32+026;
III - SP 127 - do km 39+900 até o km 105+900;
IV - SP 280 - do km 79+380 até o km 129+600;
V - SP 300 - do km 64+600 até o km 103+000 e
VI - SP 300 - do km 108+900 até o km 158+650.
O consórcio Colinas, é constituído pelas empresas Civilia Engenharia e Construtora São Luiz, com 90% e 10% de capital 

social respectivamente:
O valor fixo ofertado pelo Concessionária Colinas, correspondeu a 1,73% do total de ingressos previstos para os 20 

anos de concessão.
A Taxa Interna de Retorno prevista na proposta apresentada no processo licitatório foi de 26,95%, sendo que a mesma 

previa investimentos de R$ 573 milhões em valores nominais, a serem realizados paulatinamente ao longo dos vinte anos 
de concessão.

Tendo em vista que o início das operações do Consórcio Colinas deu-se em 03/03/00, ainda não há dados suficientes 
para a realização de análises mais çonsístentes.

Adicionalmente, referindo-srts três concessionárias que analisou e ao Programa como um todo, o nobre relator José 
Zico Prado incluiu, em seiTfiélatório, as seguintes considerações.

FISCALIZAÇÃO
Em linhas gerais, o processo de fiscalização implantado pelo governo de São Paulo, para obrigar as concessionárias a 

cumprirem as determinações contratuais, gerou em dois anos, o saldo de quatorze multas não pagas.
Algumas empresas chegam a recorrer, da mesma multa, administrativamente, por até três vezes, sem que haja previ

são de término do processo. Tal fato decorre da inexistência de dispositivo legal específico, cuja regulamentação se dará 
com a aprovação da Agência Reguladora dos Transportes cujo projeto se encontra em tramitação na Assembléia 
Legislativa de São Paulo.

Tal falha, gerou uma dívida de 31% em investimentos, ou o equivalente a R$ 446 milhões, diferença apurada entre o 
montante de R$ 1,5 bilhões de investimentos previstos e os R$ 1,054 efetivamente executados até abril de 2.000 conforme 
consta de relatório oficial de acompanhamento das concessões, elaborado pela Comissão de Concessões da Secretaria de 
Transportes do Estado de São Paulo.

Tal dívida vem aumentando, tendo sido em janeiro deste ano igual a 26%, ou R$ 345 milhões, diferença entre o mon
tante de R$ 1,3 bilhões de investimentos previstos e os R$ 955 milhões efetivamente executados, a despeito das declara
ções oficiais das autoridades envolvidas, de que estão agindo para resolver tal discrepância.

Na verdade, a comissão de fiscalização tem adequado o montante previsto para os investimentos, ao desejo das 
empresas privadas, através de procedimento informal sem a necessária assinatura de aditamentos contratuais, o que tem 
gerado distorções crescentes no equilíbrio econômico financeiro dos contratos, em prejuízo dos cofres públicos, e em fla
grante benefício das empresas privadas envolvidas.

Tal benefíciamento se dá, quando os investimentos pactuados são adiados, reduzindo-se , assim, os desembolsos 
nos anos iniciais da concessão e portanto aumentando o valor da Taxa Interna de Retorno, e consequentemente a lucrativi
dade das concessões.

A desculpa oficial é a de que tais atrasos serão posteriormente compensados por adiantamentos no cronograma de 
obras futuras. Acreditar nessa promessa oficial, eqüivale a achar que as concessionárias cumprirão no futuro o que sempre 
descumpriram no passado.

O atraso das obras e o consequente re-equilíbrio do contrato deveriam sim ser compensados em benefício do usuário. A 
Secretaria de Transportes deveria recalcular o contrato e apurando os resultados utilizá-los para a redução das tarifas de pedágio.

É importante, no entanto, observar o quanto houve de responsabilidade do Governo, através da Secretaria do Meio- 
Ambiente na expedição de licenças para os empreendimentos.

Fiscalização do cronograma de obras
A fiscalização das obras de ampliação e manutenção é bastante insuficiente. A Comissão conta com apenas quatro 

engenheiros para verificar o andamento e o cumprimento dos cronogramas acertados nos contratos e a qualidade de mais 
de 100 obras em andamento.

PROGRAMA GLOBAL
De modo geral, somando-se a totalidade das concessões já efetivadas desde o início do processo de privatizações, 81% 

do valor das receitas brutas previstas foram arrecadadas e somente foram 72% dos desembolsos cumpridos (tabela 10). 
Cabe destacar que para o mesmo período somente 69% dos investimentos foram realizados.

Tabela 10
ANALISE DOS INVESTIMENTOS (98 A 00)

LOTES CONCESSIONÁRIAS 1998 1999 2000 ATÉ ABRIL TOTAL GERAL
1 AUTOBAN

Proposta 110.725 265.456 ■ 70.173 446.353
Adequação 57.449 163.514 86.579 307.542
Adequação/Proposta 52 62 123 69
Realizado 57.449 136.094 96.836 290.379
Realizado/Proposta 52 52 138 65

3 TEBE
Proposta 9.905 7.110 3.427 20.442
Adequação 11.551 8.830 . 3.288 . 23.669
Adequação/Proposta 117 124 96 116
Realizado 11.248 5.349 149 16.746
Realizado/Proposta 114 75 4 82

5 VIANORTE
Proposta 37.248 55.928 9.595 102.771
Adequação 25.424 28.610 26.773 80.807
Adequação/Proposta 68 51 279 79
Realizado 25.424 26.607 27.281 79.312
Realizado/Proposta 68 48 284 77

6 INTERVIAS
Proposta 11.273 11.273
Adequação 9.163 9.163
Adequação/Proposta 81 81
Realizado 3.998 3.998
Realizado/Proposta 35 35

8 CENTROVIAS
Proposta 24.841 63.873 28.525 117.239
Adequação 11.936 21.315 27.827 61.078
Adequação/Proposta 48 33 98 52
Realizado 11.936 18.558 20.153 50.647
Realizado/Proposta 48 29 71 43

9 TRIÂNGULO
Proposta 32.923 95.405 18.713 147.041
Adequação 12.335 32.973 32.138 82.446
Adequação/Proposta 37 40 172 56
Realizado 12.335 38.993 30.312 81.640
Realizado/Proposta 37 41 162 56

10 AUTOVIAS
Proposta 12.244 49.618 16.113 78.176
Adequação 1.413 24.641 18.816 44.870
Adequação/Proposta 11 50 117 57
Realizado 1.413 24.142 18.811 44.366
Realizado/Proposta 11 49 117 57

11 RENOVIAS
Proposta 29.704 24.158 17.548 71.410
Adequação 14.628 48.111 19.816 82.555
Adequação/Proposta 49 199 113 116
Realizado 14.628 5.039 25.444 90.381
Realizado/Proposta 49 208 145 127

12 . VIAOESTE
Proposta 114.205 177.939 43.305 335.448
Adequação 56.622 109.079 81.865 247.566
Adequação/Proposta 50 61 189 74
Realizado 56.622 102.122 55.665 214.409
Realizado/Proposta 50 57 129 64

13 COLINAS
Proposta 4.595 4.595
Adequação 7.379 7.379
Adequação/Proposta 161 161
Realizado 6.083 6.083
Realizado/Proposta 132 132

20 SPVIAS
Proposta 7.201 7.201
Adequação 8.434 8.434
Adequação/Proposta 117 117
Realizado 8.493 8.493
Realizado/Proposta 118 118

22 ECOVIAS
Proposta 52.879 96.337 40.405 • 189.622
Adequação 5.849 76.108 68.507 150.464
Adequação/Proposta 11 79 . 170 79
Realizado 5.849 90.815 71.014 167.678
Realizado/Proposta 11 94 176 88
TOTAL
Proposta 424.873 835.825 270.873 1.531.571
Adequação 197.207 518.182 390.585 1.105.974
Adequação/Proposta 46 62 144 72
Realizado 196.904 492.989 364.239 1.054.132
Realizado/Proposta 46 59 134 69

CUPONS DE PEDÁGIOS
* Fraude nas vendas
No curso da sessões da CPI, deputado estadual Carlos Zarattini recebeu denúncia sobre fraude nas venda de cupons 

de pedágio a entidades de representantes de caminhoneiros da Cidade de Santos, quando da sessão da CPI, realizada na 
Câmara Municipal de São Vicente.

Em decorrência da supra-referida denúncia, foi instaurado Inquérito Policial na Delegacia Seccional de Polícia de 
Santos, sob n9 001/00, onde se encontra em andamento.

Em resumo, trata-se da apuração de fraude na aquisição dos cupons junto à DERSÀ e DER e venda ilegal a caminho
neiros, feita pela diretoria da ACTA (Associação de Comercial de Transportes Autônomos).

Verificou-se, que foi outorgada procuração pela ACTA a terceiros, os quais comprovam volume excessivos de cupons, 
'  volume esse não compatível com o número de associados da referida entidade.

Observe-se que a procuração passada pela ACTA não incluía poderes para aquisição de cupons de pedágio.
Verificou, também, este, deputado, que os cupons adquiridos e vendidos não. beneficiavam os caminhoneiros, quanto 

ao desconto de 20% (vinte por cento), a que faziam jus.
Na investigação desse caso, pode-se constatar dois aspectos importantes, que deverão ser apurados no Inquérito 

Policial 001/00:
* A concordância de funcionários do DER e DERSA, permitindo a aquisição de cupons de pedágio por terceiros, sem 

procuração especifica para tanto.
* A venda de quantidades excessivas níüito acima do número de associados da ACTA.
* Conclusões e Propostas .
A comercialização dos cupons de pedágio foi regulada através da Resolução ST-22 de 30/10/98, assinada pelo Sr. 

Secretário de Transportes do Governo do Estado de São Paulo, Sr. Michel Paul Zeitlin, estabelecendo critérios de venda 
dos referidos cupons.

A Resolução ST-22 de 30/10/98 fo i editada após a ampla paralisação dos cam inhoneiros na Rodovia 
Anchieta/lmigrantes, que protestavam contra os vendedores cobrados nos pedágios no Estado de São Paulo.



0  objetivo da referida Resolução era beneficiar os caminhoneiros, concedo-lhes desconto de até 20% (vinte por cento) 
sobre os valores de pedágio.

Apurou-se e concluiu-se que a venda de cupons de pedágio não tinha controle, pois, que os talões não eram numera
dos, não permitindo, desta forma, a fiscalização por parte do Estado.

Assim, o objetivo da Resolução ST-22, que era beneficiar o caminhoneiro com desconto de 20% (vinte por cento), 
não era atingido, sendo que, se quer o Estado preocupou-se em fiscalizar a venda e utilização dos cupons, pelos cami
nhoneiros.

É necessário portanto que se generalize o desconto para os caminhões, eliminando os cupões que tem servido à frau
de e não trazem todos os benefícios aos caminhoneiros.

RECURSOS PARA A FISCAUZAÇÃO
É interessante observar que a questão da fiscalização deficitária não se dá por falta de recursos. Muito pelo contrário. A 

Comissão dispõe para suas tarefas de 3% sobre o total arrecadado nos pedágios de todas as concessionárias. Esse valor se 
aproxima hoje de cerca de R$ 20 milhões por ano, para um gasto estimado de R$ 8 milhões.

Segundo o Coordenador, Sr. José Vitor, dos cerca de R$ 34 milhões recebidos, R$ 26 milhões estão "reservados" para 
a futura Agência. '

Poderia, então a Comissão realizar um trabalho muito mais efetivo de acompanhamento das obras e da operação. Por 
outro lado, caso se julgue que isso não é necessário deveria o governo abrir mão dessa cobrança e reduzir o valor do pedágio.

AUTOBAN
Programa de Investimento
De acordo com o Plano do Negócio que compõe o Volume V da Proposta Técnica - Metodologia de Execução, a 

Concessionária projetou, inicialmente o seguinte programa de investimentos anuais:
Valores em R$ mil

INVESTIMENTOS A n o  1 A n o  2 A n o  3 A n o  4 A n o  5
1. AMPUAÇãO PRINCIPAL (SP-MS -  PROLONGAMENTO) 30.272 120.087 155.223 61.745

1.1 • Proj*íe» 3.488 6.478 3.702 569
1.2« Construção 26.784 113.609 151.522 61.176

1* Etapa 26.784 101.670 68,748
2* Etapa 11.940 82.774 61.176

2 . DEMAIS OBRAS/ MELHORAMENTOS 34.920 54.450 23.151 10.297 1.682
2.1 * Marginais /  Faixas Adicionais 1.007 10.176 3.021
2 .2 -  Instalaçõos 21.582
2 .3«  Passarelas 3.720 :
2 4 - Dispositivos de Entroncamento 12.184 48.491 10.534 5.659 1.682
2.5 - Outra» 147 2.239 2.440 1.617

S. EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E SISTEMAS 37.616 165 4.281 5.355 390
3.1 -  Veiculo» p l Administração/Gerenciamento 818 725
3.2 •  Veiculo» Operacionais 2.856 445 248 280
3.3 - Sistema de Controle de Arrecadação 11.825 1.630 1.630
3.4 * Sistema de Controie de Fiscalização 6.213 162 467 2 21
3 5 -  Sistema da Telecomunicações 9.600 1.469 1.546
3.6 -  Sistema de Monitorização de Tráfego 4.285 267 267
3.7 • Equipamentos da Administração 1.906 923 89
3 8 • Outros 113 3 3 14

4 . DESAPROPRIAÇÕES 13.541 18.054 i
i________ ;__ 946

$ . CONSERVAÇÃO ESPECIAL 18.544 28.700 9.529 1 23.653 11.096
$.1 -  Pavimento (Recapeamento) 7.310 ■ 12.996 6.333 8.576 7.623
$.2« Dreno de Pavimento 459 1.176
5.3« Obras de Arte Especiais 1.275 3.067 1.035 2.801
.5.4 • Dispositivos de Segurança 8.094 14.238
5 .5 -  Sinalização • 473 1.127 2.161 840 672
5.6 • Outras 933 10.333

6 . CONTRATOS SUB-ROGADOS 22.001 44.001 í 22.001

7. INDENIZAÇÕES 5.526 i

Total G eral (1*2+3+4*5+6+TJ 162.419 265.457 i 214.185 101.051 14.113

INVESTIMENTOS Ano 6 Ano 7 Ano 8 Ano 9 Ano 10
1 . A M P U A Ç À 0 PR IN C IPA L (S P -M J  •  PROLONGAM ENTO)

1.1 -  P ro jeto»

1 2 -  C onstrução

1* Etapa

2 * Etapa '
j

1  DEMAIS OBRAS/ MELHORAMENTOS 14.024 54.980 17.570: 16.0961 2244
2.1 - Marginais /  Faixas Adidonais 8.904 43.563 17.570 15.185 í

22-  Instalações

2.3- Passarelas

2.4-  Dispositivos de Entroncamento 5.120 11.417
2.S- Outras 911 2.244

3. EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E SISTEMAS 1.461! 1.939 1 328 ; 6051 1.888
3.1 -Veículos p/ Administração /  Gerenciamento 725 : 725
3.2-Veículos Operacionais 1.392 : 280 327 : 430 ! 35
3.3 - Sistema de Controle de Arrecadação l i
3.4 - Sistema de Controle de Fiscalização 29 2 2 : 321
3.5 •  Sistema de Telecomunicaçòes 40: : 85 ! 85
3.6-Sistema de Monitorização de Tráfego 146
3.7 •  Equipamentos da Administração 923 89 ; 564
3.8-Outros

: 11 i ’ ! 11
4. DESAPROPRIAÇÕES 3.620! •: 735 í
5.C0NSERVAÇA0 ESPECIAL 10.696 2.4011 11.906! 17.173

5.1 •  Pavimento (Recapeamento) 7.623 ■ 7.814' 14.022;

5.2- Dreno de Pavimento
i 1 1

5.3- Obras de Arte Especiais 2.401; 2.401 2.401i

5.4- Dispositivos de Segurança ! ; i í 
’ • : 1

5.5- Sinalização 672 : 1.692 i 3.1511

5.6- Outros 1 : |

6 . CONTRATOS SUB-ROGADOS
_  ■ j _______ ! _ .  ! . ! .

7. INDENIZAÇÕES . i ; !
Total Gerai (1+2-3+4-5-W) 29.800 1 59.320 < 30.540 33.874 i 4.132

INVESTIMENTOS Ano 11 Ano 12 Ano 13 Ano 14 Ano 15
1. AMPLIAÇAO PRINCIPAL (SP-S4» .  PROLONGAMENTO)

, 1.1 - Projvto*
1.2« Construção

1* Etapa
2a Etapa

2. DEMAIS OBRAS/MELHORAMENTOS ' 10.176 ’ 42.137 ■ 7.632 I 16.170
2.1 > Marginais /  Faixas Aâáonais 10.176 : 42.137 7.632 16.170
2 .2 - Instalações
2.3« Passarelas
2.4- Dispositivos de Entroncamento
2.5 - Outras

S. EQUIPAMENTOS, VElCULOS E SISTEMAS 5.117 ! 123 ! 18.284 ! 3.604 ! 3.998
3.1 - Vetautos p/ Administração /  Gerenciamento i 725
3.2-Veículos Operacionais 2.640 35 : 445 248 428
3.3 • Sistema de Confrote de Arrecadação 11.825 : 1.630
3.4 - Sistema de Controle de Fscalzaçao 29 j ■ 1 .675: 1.798 1.707
3 5  - Sistema de Telecomunicações 125 85 723 85 233
3.6 - Sistema de Monitorização de Tráfego 1.069 : 1.866 1.470
3.7 - Equipamentos da Administração 1.160 ! ! 1.011 :
3.S-Outros 94 3 : 14 3

4. DESAPROPRIAÇÕES : ! : 106
S. CONSERVAÇÀO ESPECIAL ! 8.974 i 38.371 I 51.636 i

5 .1 - Pavimento (Recapeamento) Í 8 .4 1 0 ! 35.843 i 47.740 ;
5 .2- Dreno de Pavimenta
5 .3- Obras de Arte Especiais
5.4 - Dispositivos de Segurança
5.5 - Smaização 564 2.528 , 3.896
5 .6- Outros

6. CONTRATOS SUB-ROGADOS

7. INDENIZAÇÕES

Total Geral (1*2+3+4+5+fr*7) 5.117 19.273 I 98.792 i 62.977 ! 20.168

INVESTIMENTOS Ano 16 Ano 17 Ano 18 Ano 19 Ano 20 Total

1. AMPUAÇÀ0 PBNCIPAt. (S M 4 Í • PRCH.ONGANENTO) — 367.327
14.2371 .1 - Profstos

1 2 * C oratn içto 353.091
PB** 197.202
^  Etapa 155.889

2  DEM A IS O B R A S/ M ELHORAM ENTOS 26.288' 331.816
2 .1 - M arg in a»/F aixa» Adtóonai» 26.288 201.829
2 .2 - Instalações ___21.582

3.7202 .3 - Passarelas

2 .4 - Dispositivos de Entroncamento 95.086
2 .5 - Outras 9.599

3 . EQ UIPAM ENTO S, VEÍCU LO S E SISTEM AS 5.359 617 Í 274; 1828: 129 94.357
3.1 • Veicutos p / Adm inistração / Geroncam ento 725 725 5.168
3.2 -  Veículos Operacionais 1.442 280 m ! 605 35 12.629
3 .3  • Sistem a de Controle de Arrecadação 1.630 ; ! 30.171
3 .4  -  Sistem a de Controle de Fiscalização 341 21 2 ; 323 13.110
3 .5  -  Sistem a da Telecomunicações 153 94 93 1 93 94 14.603
3 .6 -S istem a de M onitorização de Tráfego 134 134 i46; 9.785
3 .7  ■ Equipamentos da Administração 923 89 ; 923 8.597
3 .8 -O utros 11 11 294

4.0ESA PR O PR 1A Ç Ô ES
.... ........ ....— ...........  1..... ....i í ‘ j

. ..........i . ..........; —i — ... 37.002

5 . CONSERVAÇÃO ESPECIAL . 1 4.152 19.0131 595 256.439
5 .1 - Pavim ento (Recapeam ento) 2.461 15.495 367 182.613
5 ,2 - Dreno de Pavimento i s 1.635
5 3 -  Obras de Arte Especiais ! 15,379
5.4 -  Dispositivos de Segurança 22.331
5 5 -  Sm aização ; 1.692! 3.518: 228 23.213
5 6 -  Outros j ! 11.266

S. CONTRATOS SUB-ROGADOS
j ; 1 

! ! 86.002

7 . INDEN IZAÇÕ ES ■ : ; 5.526

Total G eral (1«2+3*4+S+6+7) 31.847 ; 617 ! 4.426 ! 21.839 j 723 1.180.470

No primeiro ano de execução do contrato fica evidenciado o atraso constatado na aplicação dos investimentos em rela
ção ao que havia sido proposto inicialmente pela concessionária, bem como se pode constatar, do gráfico apresentado a 
seguir, que houve uma mudança de pico dos investimentos para um período mais favorável; redução do prazo de risco; 
antecipação do período favorável para investimentos e redução do capital a ser investido sempre em situações favoráveis 
às concessionárias e, claramente, contrários aos interesses do governo e dos usuários.

«  iV < i« tã a < la « tn « e « iia c n t< » < n w ie q u a (M  A . 4 «  R ac k tç S o d o ca p U i » in v w õ r  
* *■  RrcjcçSodos i im t t ia c t ito e  (ünaar)



0  Sr. Secretário dos Transportes mencionou o atraso na emissão de Decreto de Utilidade Pública como causa de atrasos na 
obra do Prolongamento da Rodovia dos Bandeirantes. Esta obra , pela relação de investimentos é a maior obra individual do 
Programa da Concessionária do Lote 1, sendo que o atraso da mesma, tem fortes impactos nos investimentos dessa Concessão.

Este atraso provocou um dèslocamento de 5 (cinco) meses no início dessas obras, que são responsáveis pelos maiores 
investimentos, individualizados, dentro do Programa de Investimentos da Concessionária.

A Comissão de Concessões, tendo em vista os atrasos na realização de investimentos inicialmente previstos e a neces
sidade dè antecipação de obras que se fizeram prementes no âmbito da Concessão, repactuou um novo programa de 
investimentos, contemplando adequações, com antecipações e postergações de obras.

A atraso e os consequentes menores investimentos em obras previamente acordadas e previstas para realização no 
primeiro ano de Concessão, independentemente de ter seus motivos em morosidade por parte do governo, tiveram que 
ser acompanhadas de uma contrapartida pela Concessionária, sendo mantido, segundo Sr. Secretário Michael, o prazo 
final da obra do Prolongamento da Bandeirantes, ou seja, diminuiu-se o prazo de execução desta obra, acelerando-se o 
ritmo dos investimentos previstos para os anos 2 e 3 da Concessão.

Foram, também, remanejadas outras obras, mencionando-se principalmente a antecipação da execução do Trevo do 
km 82, recapeamento do trecho Campinas - Limeira km 111 ao 158,5 e parte do trecho São Paulo - Campinas, entre os km 
102 ao 111 e, da Ponte sobre o Rio Piracicaba - km 130, todas na Via Anhanguera, construção de passarelas.

Fica absolutamente claro e evidente que nesse período do primeiro ano houve investimentos menores do que foi ini
cialmente contratado. Portando, além do descumprimento contratual, o "risco do negócio" está sendo menor do que o 
previamente acertado.

Essa redução de investimentos em obras previamente acordadas, não foi acompanhado no referido período de nenhu
ma contrapartida pela concessionária, nenhuma outra obra não prevista para o período, foi executada, tornando-se,, por
tanto, um lucro irregular para a concessionária. Ou seja, não houve compensação alguma ao atraso, mais uma vez perde
ram: sociedade e usuários.

Mas não é sói Essas readequações feitas ao arrepio da lei que rege o contrato administrativo, com a "autorização" da 
comissão de concessões, fere frontalmente o espírito e a peculiaridade do contrato desta modalidade contratual por prerro
gativa do poder público.

Como bem nos ensina o publicista Heliy Lopes Meirelles "enquanto nos ajustes privados a liberdade contratual é 
ampla, sendo permitido a qualquer dos contratantes renunciar direitos e assumir as obrigações que lhe aprouver, nos con
tratos administrativos uma das partes administração - está sempre vinculada ao interesse público e não pode abrir mão de 
seus direitos e poderes por mera liberalidade para com a outra parte.

Assim, qualquer cláusula que contrarie o interesse público ou consubstancia renúncia a direitos e poderes da 
Administração deve ser consideradà como não escrita, salvo se autorizada por lei"

Vale dizer, a dita Comissão aceita modificações contratuais de prazos estabelecidos por contrato pela parte que jamais 
poderia alterar tais cláusulas em seu benefício . visto que a prerrogativa de modificação unilateral de cláusulas é somente ao 
poder público e em atenção ao seu interesse . em nítido prejuízo ao estado e aos usuários. Concluímos que a Comissão não 
cumpriu com a sua responsabilidade de fiscalização e obrigatoriedade do cumprimento contratual,, eis que o controle do con
trato administrativo fica sempre a cargo da administração, leia-se Comissão de Concessões, visto que esta Comissão tem o 
dever e obrigação de supervisionar. acompanhar, fiscalizar e intervir na execução do contrato, para assegurar a fiei observân
cia de suas cláusulas e a perfeita realização do seu objeto, tudo conforme artigo 58, inciso III da Lei 8.666/93 e suas alterações.

Não há que se alegar que tais modificações se deram na queda da arrecadação das concessionárias no período anali
sado em que não foi cumprido os cronogramas de obras e investimentos, ou mesmo alegar a teoria da imprevisão, visto 
que, ao assinar o contrato a concessionária sabia que era por sua conta e risco esta arrecadação. Não nos esqueçamos da 
cláusula pétrea da administração pública que é o interesse maior da sociedade.

Nesse mesmo período é interessante observar a evolução da referida concessionária nos itens receita, despesas opera
cionais, investimentos e-cumprimento do ânus. Não houve, por parte da Concessionária qualquer manifestação quanto 
aos níveis menores de arrecadação realizados no período, nem foi vinculada, pela Comissão de Concessões, a modificação 
do cronograma de investimentos com a queda de receita. Ou seja, tais modificações não se deram na queda da arrecada
ção das concessionárias no período analisado em que não foi cumprido os cronogramas de obras e investimentos, mas 
sim por questões ligadas ao governo, que não promoveu as ações necessárias visando a publicação do Decreto de 
Utilidade Pública, sob sua responsabilidade.

CwtosatéF*v/00

11) Capital Próprio, Capital de terceiros, Receita (Operacional: pedátio, outras, não operacional - acúmulo: jun/98 a 
jun/99),

(2) Ônus Fixo R$ 154.883.000,00 Ônus Variável R$7.347.000,00
(3) Imobilizados, Pessoal, Custo Concessão (contratos sub-rogados, indenizações), diversas (seguros;garantias, consu

mo, impostos e contribuições, outras ), Financeiros (amortização de financiamentos, encargos sobre financiamentos, 
outros), Saldo.

Fonte: Tribunal de Contas do Estado de São Paulo

Entrada/Saída até Fev/QO

m ó n »  iB c s n i i t i  O K M O im  o k m o «w l  n m c a * H  « o m »  i ta n u s
(1} Financiamentos; » * ____________
(2) Pedágio; _ _ _ _ _ _ _ _ _ & * - * » - * • _ _ _ _ _ _ _ _ _
(3) Acessórias;
(4) AET, resgate animais, uso faixa, etc.
(5) Plano de Negócios

Fonte: Tribunal de Contas do Estado de São Paulo
Ainda com relação às atividades contratuais integrantes do Plano de Trabalho da Concessionária, primoroso trabalho 

realizado pela Assessoria Técnica do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, demonstra, com as respectivas datas das 
liberações previstas e realizadas e suas readequações, no crítico prazo do primeiro ano do contrato.
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Cronograma Físico -  Readequado
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Cronograma Financeiro - ReadequadoValores em R $ mil

INVESTIMENTOS Ano1 Ano 2 Ano 3 I Ano 4 Ano 5
1. AMPUAÇiO PRWCIPAL (SP-JU • PROLONGAMENTO) 3.891! 119.197 180.729 ; 63.519

1.1 • Projetos 3.891 10.346
11-Conitniçío 108.852 180.729 63.510

1* Etapa 89.652 99.550 8.000
2* Etapa 19.200 81.179 55.51Q

2 DEMAIS OBRAS/ MELHORAMENTOS 13.824 1 44.239 58.410 i 8.855 3.151
2.1 • Marginais/Faixas Mídonais 825 3.551 7.632 3.021
2.2- Instalações 7.419 12.929 1.234
2.3- Passarelas 468 3.252
2.4-Dispositivos de Entroncamento 5.112 21.730 ’ 47.496 2.531 1.682
2.5- Outras 2.778 2.048 3.302 1,470

3. EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E SISTEMAS 13.105 24.676 í 4281 5.355 390
3.1 •Vetct̂ p/̂ ninstração/Gerendamento 818 725
3.2-Veículos Operacionais 2.856 445 248 .280
3.3-Sistema de Controle de Arrecadação 7.412' 4.413; 1-630 1.630
3.4-Sistema de Controle de Fiscataçio : 6.375 - 467 2 21
3.5-Sistema de Telecofflimções i 9.600 i 1.469 1.546
3.6 • Sistema de Monitorização de Tráfego ; 4285' 267 267-
3.7 - Equipamentos da Administração 1.906; 923 : 89
3.8-Outros 113' 3 3 141

4. DESAPROPRIAÇÕES 1.2261 30.369) | .946

5. CONSERVAÇÃO ESPECIAL 19.294 30.771 6.683] 24.781 11.095
51. Pgym«nío fRôcaoeantoTto)V. • e H " . lW  W . y S v M p W ffv S W y 9.042 í 14.017! 1581 8.5771 7.623
5.2- Dreno de Pavimento 850 ; 785 í
5.3- Obras de Arte Especiais soo! 4 .ra : 1296 ; i ® i
5.4- Disposiliwos de Segurança 6.467 ; 500: 15.364.
5.5-SMa^Jo 609 1307: 1.785 840 j 672
5.8-Outros 1.827 ! 9.440 !

6. CONTRATOS SUB-ROGADOS 22.001 44:001 .22.001 !

7. INDENIZAÇÕES 5.5261 li 1 1

Totil Gerei (1+2+3+4+5+8+7) 78.867 1293.254~T272.084 Í102.501 115.582

INVESTIMENTOS Ano6 Ano7 Ano 8 Ano9 Ano 10

1. AMPLIAÇÃO PRINCIPAL (SP44S • PROLONGAMENTO) •! d

1.1 • Projetos
11- Conttruçk

1‘ Etapa

HEtepe

2. DEMAIS OBRAS/ MELHORAMENTOS 14.024 ‘ 54.1551 17.570! 15.185j
2.1- Marginais/Faim Adicionais 8,904 42.738; 17.570: 15.185.
22- Instalações
2.3- Passarelas ; : ,

24- Disnositivos de Entroncamento■m vre|ArW> ve vv wimv' w 5.120 11.417: ; i
2.5- Outras -i

3. EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E SISTEMAS 1.461 1.939 328 605’ 1.888
3.1 -Velcutosp/Adminisfraçâo/Gerenciamento ; 725 " ! 725
3.2 - Veículos Opwadonais 1.392 ; 280 í 327 ; 430' 35
3.3-Sistema de Controla de Arrecadação .
3.4 - Sistema da Contrate <te 29) I 2 2l 321
35 • Sistema de Telecomunicações 40 1 85 85
3.6-SistemadetóorÉxizaç8odeTr4fê i  ' : ; 146
3.7 - Equipamentos da Admmstraçk . 9 2 3  ' 89 564
3.8-Outros 111 i 11

4. DESAPROPRIAÇÕES 3.620 735Í

S. CONSERVAÇÃO ESPECIAL 10.314 2020 11.525 17.1731
9,1 • roVmwflíQ (KBWpCwIW«// 7.623 - ! 7.814 14.022:
5.2-Dreno de Pavimento

t : ■ «. j ; i 5

5 3 -Obras de Arte Especüs 1020 2.020? 2020 ■
5.4- Dispositivos de Segurança

5.5- Síiabaçâo ' 672- í 1.692 1 3.151!
5.6- Outros ; i :i :

6. CONTRATOS SUB-ROGADOS I I  j
. 7. INDENIZAÇÕES

----------,---------- 1----------
' t  1

Total Geral (1+2+3+4+5+í+T) 29.419 58.114 30.159 .32963 í 1.888



INVESTIMENTOS Ano 11 Ano 12 Ano 13 Ano 14 Ano 15
1. AMPUAÇÀO PRNCm ISP-MI • PROLONGAMENTO)

1,1 • Projtte

U - CoatniçJo

1* Etapa

PEtopa

2. OEMAIS OBRAS/ MELHORAMENTOS ! 10.176 42.137 7.632 16.170
21- Marginais /  Faixas Adicionais 10.176 42.137 7.632 16.170
2.2- Instalações , ; i ;

2 ,3-Passarelas : :
2 ,4 -Dispositivos de Entroncamento : !

2.5-Outras i !

3. EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E SISTEMAS 5,117 123 18.284 3.604 3.998

3,1 • Veículos p/ Administração / Gerenciamento 725 !

3.2-Veículos Operacionais 2.640 35 •445 248 428
3.3 - Sistema de Controle de Arrecadação 11.825 1.630
3.4 - Sistema de Controle de Fiscalização 2 9 : 1.675 1.798 1.707

' 3.5-Sistema de Telecomunicações 125 85 723 85 233

3.6 - Sistema de Monitorização de Tráfego 1.069 - 1.866 1.470

3.7 • Equipamentos da Administração 1.160 1.011

3.8-Outros 94 3 14 3

4. DESAPROPRIAÇÕES ! 1061

S. CONSERVAÇÃO ESPECIAL 8.974 38.371 51.636 I

5.1 • Pavimento (Recapeamento) 8.410 35.843 47.740

5.2- Dreno de Pavimento i i : i

5 3 -Obras de Ade Especiais

5.4 - Dispositivos de Segurança • 'I

55- Sinalização 564 2.528 3.896

5 6 -Outras I ; í .j

5  CONTRATOS SUB-ROGADOS I ! ! ■ I

7. INDENIZAÇÕES I ! !

Total Geral (1+2+3+4+5+S+7) 5.117 19.273 98.792 1 62.977 20.168

INVESTIMENTOS Ano 16 Ano 17 Ano 18 Ano 19 Ano 20 Total
1. AMPLIAÇÃO PRINCIPAL (SP-34S • PROLONGAMENTO) 367.327

1.1 • Prajitos 

1.2 - Conitniçia
------------ ----- 14.237

„...353,091
„197.202

155.889

1* Etapa 

?  Etapa

2. DEMAIS OBRAS/ MELHORAMENTOS 26.288 331.816
2.1 ■ Marginais / Faixas Adicionais 26.288 ■ 201.829

21.5822.2- Instalações

2.3- Passarelas 3.720
2.4 - Dispositivos de Entroncamento : ; 95.086
2.5- Outras 9.599

3. EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E SISTEMAS 5.359 617 i 274 i 2.826 i 129 94.357
3.1 - Veículos p/ Administração / Gerenciamento 725 ! 725 5.168
3.2-Veículos Operacionais 1442 280 179 605 35 12.629
3.3-Sistema de Controle de Arrecadação 1.630 : ' 30.171
3.4 - Sistema de Controle de Fiscabzaçào 341 21 2Í 323! 13.110
3.5-Sistema de Telecomunicações 153 : 94 93 93 ! 94 14.603
3.6 • Sistema de Monitorização de Tráfego 134 134 i 146 9.785
3.7 • Equipamentos da Administração 923 89! : 923 8.597
3.8-Outros 11 ; 11 294

4  DESAPROPRIAÇÕES
\ ' 

! I ' 37.002

5 CONSERVAÇÃO ESPECIAL ! 4.152 ! 19.073 1 595 256.439
5.1- Pavimento (Recapeamento) 2.461 15.495 367 182.613
5.2-Dreno de Pavimento 1.635
53- Obras de Arte Especiais ■ : , ; 15.379
5.4- Dispositivos de Segurança 22.331
55- Sinalização 1692 3.578 228 23.213
5.6- Outros ; j 11.266

6. CONTRATOS SUB-ROGADOS í t i ’ 1 i 68.002

7. INDENIZAÇÕES ]
5.526

Total Geral (1+2+3+4H+G+7) 31.647 ! 617 ! 4.426 21.899 i 723 1.180.470

INVESTIMENTOS TOTÂL - READEQUAÇÃO

IN V E S TIM E N TO S V a lo r e s  R $  
m il

1. A M P L IA Ç Ã O  P R IN C IP A L  (S P -3 4 8  -  P R O L O N G A M E N T O ) 79.706
1.1 -  P ro je to s 10.852
1 .2 -  C o n s tru ç ã o 68.854

1 .2 .1 .1a Etapa 67 .37 9
1 .2 .2 . 2 a E tapa 1.476

2. D E M A IS  O B R A S / M E L H O R A M E N T O S 4 6 .06 9
2 .1 -  M a rg in a is /F a ix a s  Adicionais 5 .189
2 .2  -  Instalações 16.015
2 .3  -  Passarelas 3 .023
2 .4  -  Dispositivos d e  Entroncam ento 15.244
2 .5  -  O utras 6 .5 98

3. E Q U IP A M E N T O S , V E ÍC U L O S  E S IS T E M A S 3 6 .06 3
3.1 -  Veícu los p/ Adm inistração / G erenciam ento 266
3 .2  -  Veícu los O peracionais 3 .563
3 .3  - S istem a de Controle de  A rrecadação 13.444
3 .4  -  S istem a de Controle de  F iscalização 762
3 .5  -  S istem a de Telecom unicações 10.822
3 .6  -  S istem a de  M onitorização de  Tráfego 4 .335
3 .7  -  Equipam entos da  Adm inistração 2 .039
3 .8 -O u tro s 832

4. D E S A P R O P R IA Ç Õ E S 3 6 .64 0

5 . C O N S E R V A Ç Ã O  E S P E C IA L i 4 6 .53 7
5 . 1 -  Pavim ento (R ecap eam en to ) 26 .35 5
5 .2  -  Dreno de Pavim ento 374
5 .3  - O bras de  Arte Especiais 2.471
5 .4  -  Dispositivos d e  S egurança 13.682
5 .5  -  S inalização 340
5 .6  -  Outros 3 .313

6 . C O N T R A T O S  S U B -R O G A D O S 64.06 3

7 . IN D E N IZ A Ç Õ E S 5.420

T O T A L  ( 1 + 2 + 3 + 4 + 5  + 6 + 7) 3 14 .499

O b r a s  c o n c l u íd a s  e / o u  a n d a m e n to

D escrição S itu a çã o  -  Fev/OQ
V a lo r R S  m il  

V a lo r C orrente

A M PLIAÇAO  PRINCIPAL (SP-348) 79.70S

Prolongamento da Rodovia dos Bandeirantes (projetos, 1 * e 2* etapas) * em andamento 79.706

DEMAIS O B RAS/M ELHORA M ENTOS 43.7ÓÒ
Marginais e Faixas Adicionais

em andamento

5.736
Marginal do km 13+ÕOO ao km 16+000

Marginal do km 16+000 ao km 18+000 (Pista Norte)
288

concluída 1.582
Marginal do km 53+500 ao km 56+000 (Pista Norte) * até km 54,5 concluída 211
4* Faixa do km 103+000 a 104+000 (Pista Norte) concluída 1.145
3* Faixa do km 128 - Pista Sul - não prevista concluída -

4* Faixa do km 16+000 a 47+000 -  (concluída km 38/39) concluída 956
5* Faixa do km 16+000 a 47+000 • (concluída km 38/39) concluída 955

Instalações 76.075

Implantação da Praça de Nova Odessa (km 118) concluída 5.522
Modernização das Praças existentes concluída 5.648

Implantação de PGPs em andamento 3.229

Modernização do CCO/ Administração Central conduida 1.616

Passarelas em andamento 3.023

Dispositivos de  Entroncamentos 15.047

Km 21+650 -  Implantação de Trevo de Intersecção da SP330 c/o RODOANEL em andamento 2.299

Km 19+900 -  Implantação de Trevo de Intersecção da SP348 c/o RODOANEL em andamento 3.680

Km 92 * Intersecção SP330 cl a SP075 • Rotatória Campinas conduida 8.022

Km 125« Ampliação e Reforma do Trevo Americana (SP330) conduida 1.047

Outras 6.487

Implantação Ponte km 130-SP330 PS * Rio Piracicaba ** conduida 3.305

Faixas adicionais ascendentes em andamento 497

Faixas de aceleração / desaceleração conduida 179

Construção de novos pátios de apreensão de veículos conduida

Implantação de novas paradas de ônibus em andamento 197

Diversos em andamento 2.309
~  Obra  an tec ipada -  pre v is ta  para  ser rea lizada  em 2002

í o f i s É A V A Ç Á ô  E s r e c i Á L — :— -------------------------------------------------------------------------- 46.214

Pavim ento • Recapeamento 26.337

Recapeam. São Paulo - Campinas (Anhangüera) em andamento 1.857

Recapeam. Campinas-Limeira (Anhangüera) 

Recapeam. São Pauto -  Campinas (Bandeirantes)

conduida 

em andamento •

23.141

1.333

Dreno de Pavimento em andamento 374

Obras de Arte Especias  

Obras Preocupantes 

Obras de Alargam./Ampliaç5es 

Demais OAE .

2.773

em andamento 

em andamento 

em andamento

873

584_
1.014

■

Dispositivos de Segurança em andamento 73.662

Slnalizaçio em andamento 340

Outros em andamento 3.313

TO TA L GERAL 171.629



Obras a serem  realizadas

Descrição Data in íc io  

(ano concessão)
Duração V a lo r R $  m il 

J u m

DEMAIS OBRAS/MELHORAMENTOS 219.790
M arg inais e Fa isa s A d ic io na is 188.76/

Marginal do t a  12*850 ao to  13*800 .2.001 12 meses 3.021
3* Faixa do km 18+000 ao 25+000 2.019 12 meses 5.936
Marginal do km 50+000 ao km 53*500 2.003 12 meses 8.904
Marginal do km 54+150 ao km 58+000 2.004 ■ 12 meses 6.159
3* Faixa do km 62+000 ao 71*000 2.011 12 meses 7.632
3* Faixa do km 71 +000 ao 76+000 . 2.009 12 meses 4,240
Marginal do km 86+000 ao 92+000 2.004 12 meses ÍD.91S
Marginal do km 92+800 ao 93+000 2.006 12 meses 15.185
Marginal do km 98+000 ao 103+500 2.005 12 meses 17.570
Marginal do km 103+500 ao 110+000 2.010 12 meses 19.241
Marginal do km 110+000 ao 120+000 2.012 12 meses 16.170
3* Faixa do km 120+000 a 147+000 2.010 12 meses 22.896
4* Faixa do km 16+000 a 47+000 - (km 38739) 2.004 12 meses 25.446
5' Faixa do km 16+000 a 47+000 - (km 38/39) 2.013 12 meses 25.446

Insta lações 2.858
Bases Operacionais AuxSares (SAU) 01/10/00 7 meses 2.658

Passare las 01/03/00 5 meses 697

D ispositivo s de Entroncam entos 26.059
Km 120 - Ampíaçáo e Reforma do Trevo de Iníerseeção da SP330 cl SP304 01/11/00 6 meses 1.895
km 134 - Construção de retomo Operacional (SP 330) 01/11/00 6 meses 1.288
Km 58 - Ampliação e Reforma de Trevo de Jundiai (SP330) 2.001 6 meses 649
Km 98 - Ampliação e Reforma do Trevo de Intersecção da SP330 d  SP101 2.001 6 meses 1.883
Km 127 - implantação (SP330) 2.001 6 meses 2.126
km 62 - Ampliação e Reforma do Trevo de Intersecção da SP 330 c? SP 300 2.002 6 meses 539
Km 82 - Ampliação e Reformado Trevo de Valinhos (SP330) 2.002 6 meses 508
Km 114-AmpfiaçãoeRefotmadQTrevodeSum3té(SP330) 2.002 6 meses 436
Km 142 - Ampliação e Reforma do Trevo de Limeira (SP330) 2.002 . 6 meses 198

. Km 107- Implantação (SP330) 2.Q03 . 12 meses 4.618
Km 119-AmpiaçàoeReform3doTrevodeNovaOdess3(SP330) ■ 2.003 6 meses 257
Km 135 - Ampíaçáo e Reforma do Trevo de Intersecção da SP330 d  SP133 2.003 6 meses 245
Km 84 - Implantação de Trevo de Intersecção da SP348 d  Anel Campinas 2.004 12 meses 4.380
Km 86 - Implaneção de Trevo de Intersecção da SP330 d  Anel Campinas 2.004 12 meses 7.037

Outras 1.617

Áreas de descanso 2.001 12 meses 1617

CONSERVAÇÃO ESPECIAL 134.551

Pavim enta • Recapeamenío 131192
Recapeam. São Paulo - Campeias SP 330 - (2*, 3* e 4* intervenção) 2007,2012 8 2017 13 meses 51.474
Recapeam. Campinas-Limeira SP 330 - (2*. 3* e 4' intervenção) 2007,2011 6 2017 13 meses 18.997
Recapeam. São Paulo - Campinas SP 343 - (2*. 3* e 4+ intervenção) 2006,2010 e 2016 13 meses 35.315
Prolongamento 11 etapa (Campinas - SP 304) 2.012 12 meses 23.722
Rod. Q. Gabriel P. 6. Couto 01/11/00 6 meses 3,084

O utros f.360

TOTAL GERAL 354.341

' Nota : Nos valores de obras à serem realizadas, não estão computados os valores residuais das obras em andamento 
TABELAS DA EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS

As Tabelas (9), contendo a descrição, previsão, duração e percentual executados das obras que compõem o Programa 
de Investimentos do Lote 1, elaboradas pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo estão colocadas em anexo a este 
relatório.

Transcorridos 22 (vinte e dois) meses desde a assinatura do contrato, em 12 de maio de 1998 até 29 de fevereiro de 
2000, ao serem analisados os investimentos verifica-se o seguinte:

Pela comparação do Cronograma Previsto no Plano de Negócios e aquele readequado em 26 de maio de 1999, verifica- 
se que os investimentos estarão, ao final do 3 5 ano de Concessão, com as sua curva retomada de acordo com o previsto 
na Proposta, conforme demonstra o gráfico comparativo apresentado abaixo, seguindo esta curva, a partir de então.

!. irnnmm
[(Pixpostaxtoxyaçãc)

1 2 3 4 5 8 7 8 9 «  11 12 13 14 1$ 15 17 «  «  20

ftcCwcsssäo

— R e p o s ta  -Æ feqw çâo

Transcorridos 22 (vinte e dois) meses desde a assinatura do contrato, em 12 de maio de 1998 até 29 de fevereiro de 
2000, ao serem analisados os investimentos verifica-se que, a partir do início dos trabalhos desta CPI ocorreu uma intensi
ficação nos investimentos, de forma a zerar o déficit entre o realizado e o previsto, ocorrido no primeiro ano de Concessão, 
Repetindo-se as duas figuras anteriores, considerando agora o período acumulado de maio/98 a fev/2000, os resultados são 
os seguintes:

Custos até Fev/00

« o .»

mm

tm .

Pela figura os valores ligados a investimentos realizados em 10(dez), incluindo desapropriações, conservação especial, 
construções novas, já representam um valor cerca de 45 % acima do valor aplicado em 12 (doze) meses do primeiro ano de 
Concessão, demonstrando a eficácia das ações de fiscalização promovidas por essa CPI e pela própria Comissão de 
Concessões.

Por outro lado, verifica-se que, no mesmo período, a Concessionária já convive com uma perda global de receita de 
pedágio da ordem de RS 54 milhões, sendo que, para cumprir os compromissos de investimentos, recursos adicionais de 
aportes de capital de acionistas e financiamentos estão sendo realizados.

De maneira geral e tomando-se em conta a situação média dos 9 (nove) primeiros lotes de Concessões do Estado de 
São Paulo, segundo, o Sr. Secretário dos Transportes, o atraso nos investimentos é inferior a 3 (três) meses.

As figuras que são apresentadas a seguir demonstram a situação, de maneira global, dos 9 (nove) lotes de Concessão, 
em operação quando da proposição e início dos trabalhos desta Comissão Parlamentar de Inquérito. Os dados apresenta
dos consolidam os resultados obtidos até junho/99, tendo como fonte o trabalho efetuado de Tribunal de Contas do Estado 
de São Paulo.

Evolução Geral das Concessionárias (até junho/99)

emR$mil Eian!içl»ir«rit*
Fatores de Composição Real Previsto m Previsto W%

RECEITA BRUTA 711.890 901.424
DESPESAS
OPERACIONAIS 314.698 352.141 44,21% 39,06% 5,14%
INVESTIMENTOS/
DESPESAS 285.871 826.336 40,16% 91.67% -51,51%

ÒNUS 287.947 289,294 40,45% 32.09% 836%

TOTAL DESPESAS 888.516 1.467.77! 124,81% 162,83%
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(1) R$ 261.157.600,00 - Receita Total de Pedágio
R$ 238.000,00 - Vendas antecipadas de Cupons de Pedágio 
R$260.919.600,00 - Receita de Pedágio (Operacional 

Fonte: Tribunal de Contas do Estado de São Paulo

R e c e i t a  B r u t a  ( a t é  j u n k o / M )
CoBcessionána Real Previsto ------- ffTTB------

Lote 01 - 266.685 277.037 •3,74%

Lote 03 10.084 20.023 •49,64%

Lote 05 45.013 60.634 -25,76%

Lote 08 32.408 53.790 •39,75%

Lote 09 39.934 71.938 -44,49%

Lote 10 17.472 38.372 -54,47%

Lote 11 49.704 67.137 •25,97%

Lote 12 97.416 113.411 -14.10%

Lote 22 153.174 199.082 •23,06%

711.890 901.424 -21.03%



ReceitaBmta das Concessionárias -  até junho/99 In v e s tim e n to s  (a té  ju n h o /9 9 )
C o n cess io n á ria R ea l P rev isto D if .%

Lote 01 81.472 180.307 -54 .81%

L o teO j 12.736 16.348 • -22,09%

L ote 05 17.562 69.074 -74.58%

Lote 08 17.427 57.726 •69,81%

L ote 09 20.882 77.448 -73 ,04%

L o te lO 8.004 43.534 -81 .61%

L ote I I 21.713 53.100 -59 ,11%

L oie 12 74.607 ' 222.059 •66,40%

L ote 22 31.468 106.740 -70.52%

285.871 826.336 -65,40%

fclVttfllMRtOS

Despesas Operacionais (até jun/99)
Concessionária Real Previsto Dif.%

Lote 01 67.242 81.971 __ -17,97%_

Lote 03 7.182 ___  6.364 ___1285%__

Lote 05 18.040 • 14.137 27,61%

Lote 08 14.790 26.886 44.99%

Lote09 27.377 37.644 -27,27%

Lote 10 13.832 24.618 43,81% '

Lote 11 25.594 25.061 213%

Ute 12 38.119 50.803 -24,97%

Lote 22 102.522 84.657 21,10%

314.698 352.141 -10,63%

Despesas Operacionais
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Fonte: Tribunal de Contas do Estado de São Paulo

ô n u s f  a t é  j u n h o / 9 9 )
ConcwcsjSonária R eal Previsto D ir. %

Lote 01 162.230 164.554 -1,41%

Lote 03 1.365 1.704 -19,89%

Lote 05 28.144 19.374 45.27%

Lote OS 6.812 7.586 -10,20%

Lote 09 12.984 14.034 -7,48%

Lote IO 3.887 4.334 -1041%

Lote 11 17.069 17.957 -4.95%

Lote 12 40.418 42.977 -5,95%

Lote 22 15.038 16.774 -10 45 %

287.947 289.294 -0 ,47%

Ônus



Salienta-se que, a luz dos depoimentos colhidos, os atrasos devem ser imputados, além da Concessionária, à fiscaliza
ção incipiente exercida pela Comissão de Concessões, a falta de ações necessárias à liberação de Decretos de Utilidade 
Pública necessários à liberação de áreas para a execução de obras, de responsabilidade do Contratante.

O Sr. Secretário dos Transportes, ao ser indagado sobre este tema assumiu a parcela de culpa imputada ao governo, 
citando o caso AutoBAn, na obra do Prolongamento da Rodovia dos Bandeirantes, uma das três e maiores obras rodoviá
rias em andamento atualmente no pais, que teve um atraso no seu início, devido a demora na publicação do decreto de uti
lidade pública, sendo porém que este atraso deverá ser recuperado, pois o prazo final da obra foi mantido. Citou inclusive 
que nesse caso, a Concessionária não sofreu nenhum fipo de penalidade, mas os efeitos foram considerados para fins de 
recomposição do equilíbrio econômico e financeiro do Contrato.

Uma questão que foi bastante explorada, durante os depoimentos prestados, relaciona-se com os custos efetivos das 
obras que foram orçadas; pelos consórcios, na fase de licitação, apresentados nas respectivas propostas, fazendo parte da 
equação económico-financeira da Concessão, sendo por decorrência fator de definição do valor ofertado, a título de ônus 
fixo pela exploração da Concessão. •

Questionou-se entáo, se esses valores são compatíveis com aqueles que vinham sendo praticados pelo DER e pela 
DERSA, se efetivamente foram analisados dentro destes aspectos, quando do julgamento das propostas apresentadas e se, 
os valores que estão sendo gastos pelas Concessionárias para a execução das obras, são compatíveis com aqueles previs
tos nas Propostas.

Sobre estes temas aqui discorreram aqui vários depoentes, em 17/02/00, o ex-Secretário Adjunto dos Transportes, Dr. 
Sebastião Hermano Cintra, observou que nos cálculos elaborados pelo governo para estimativa dos valores de investi
mentos nas obras que compunham os Programa de Investimentos das Concessões , tinham sido utilizados os valores his
tóricos cobrados em contratos da DERSA e do DER. Quando da abertura das propostas referentes ao Lote 1 de concessões, 
tendo em vista os valores orçados para a execução das obras, por parte dos proponentes, foi ofertado um valor de R$ 1,85 
bilhões, muito acima daquele previsto, pelo governo, considerando os custos de obras de acordo com os valores históricos 
dos seus contratos. Este fato inclusive foi motivo de comentários do Sr. Governador.

Em 24/02/00, o ex - Secretário dos Transportes, Dr. Plínio Asmann, afirmou o abaixo apresentado:
- O DER exigiu de todos os licitantes, a apresentação dos de todos os seus planos de investimentos. Estes planos de 

investimentos continham as planilhas que foram analisadas pelo DER quanto a sua exeqüibilidade. Se os valores não fos
sem compatíveis para a execução das obras, a Comissão de Licitação poderia desclassificar a proposta.

- O intuito do DER não foi e não é de controlar o valor das obras. A variação de custos, para cima ou para baixo, é um 
problema da Concessionária. As obras são cobertas por garantias, que constam das exigências contratuais. O controle está 
centrado nos prazos de execução das obras.. As obras tem que iniciar e terminar nos prazos definidos. A Concessionária 
tem um " projeto “ a cumprir ( Programa de Investimentos). Caso a Concessionária não execute as obras, o DER executa as 
garantias contratuais.

Pagamentos devidos ao Estado
Conforme foi afirmado pelo Coordenador Administrativo e financeiro da Comissão de Monitoramento e Fiscalização 

das Concessões no âmbito da Secretaria dos Transportes, Sr. Mário Seabra dos Santos Bandeira, a Concessionária está 
rigorosamente em dia com as obrigações de pagamentos das parcelas devidas, por força de Contrato de Concessão, ao 
Poder Concedente, representado pelo DER, sendo que foram pagos, até o mês de fevereiro de 2000, os seguintes valores, 
a título de Outorga Fixa, Outorga Variável, Contratos Subrogados e Indenizações:

DESCRIÇÃO Total 1998 Total 1999 Total 2000 
(Até Fevereiro) Total 98/99/00

Indenização Trabalhista 5.419.571 - - 5.419.571

Outorga - parcela fixa 115.817.572 81.293.470 14.075.664 211.188:706

Outorga - parcata variável 3.800.762 7.295.702 1.320.545 12.417.009

Contratos Subrogados 7.547.859 48.195.778 8.319.180 64.082.818
\

Total Pagtos - Poder Concandenta 132.585.763 13S.784.951 23.715.390 293.088.104

Prestação de informações ao Estado .
A Concessionária, vem prestando, a partir de maio de 1998, as informações definidas nos Edital e Contrato de 

Concessão e segundo os modelos definidos pela Comissão de Concessões. Estas informações abrangem todas as áreas de 
atuação da Concessionária na execução do objeto do Contrato, incluindo operação, manutenção, investimentos, meio - 
ambiente, desapropriações, engenharia, projetos, andamento de obras, econômico- financeiras e de comunicação. 

Desapropriações e Aspectos Ambientais
Segundo o depoimento do Sr. Secretário dos Transportes, a AutoBAn teve o início da primeira etapa da sua princi

pal obra, ou seja, o Prolongamento da Rodovia dos Bandeirantes, atrasado em cerca de 5 (cincol meses, devido ao atra
so da publicação, pelo Estado, do Decreto de U tilidade Pública que é o ponto de partida do processo de 
Desapropriações. Este atraso que tem reflexos no cronograma de investimentos da Concessionária e no equilíbrio eco
nómico-financeiro do Contrato de Concessão demonstra claramente a ineficiência operacional e fiscalizadora do gover
no, que se por um lado justifica o modelo de concessão adotado pela necessidade da execução de obras de infra-estru
tura rodoviária no Estado, concentrando entáo, estes Investimentos nos primeiros 4 (quatro) anos das concessões, de 
outra feita por total ineficiência de sua máquina administrativa, provoca o atraso, em quase uma metade de ano de uma 
obra desta importância e envergadura.

Quanto aos aspectos ambientais, de acordo com o Edital de Concessão do Lote 1, a mencionada obra do 
Prolongamento da Rodovia dos Bandeirantes já tinha emitida, quando da divulgação do convite para a apresentação de 
propostas, a sua Licença Prévia de viabilidade ambiental, emitida pelo CONSEMA - Conselho Estadual de Meio Ambiente, 
através da Resolução 10-96 de 12 de março de 1996, da 107 Reunião Plenária Ordinária.

Esta obra recebeu, em 22 de janeiro de 1999, a Licença de Instalação, a partir da qual a concessionária estava liberada 
para a permite a execução dessa obra. A cronologia do processo de licenciamento ambiental do Prolongamento da 
Rodovia dos Bandeirantes, bem como o resumo das adequações de projeto realizadas para atender às exigências ambien
tais são apresentados abaixo. Salienta-se que, neste caso, a atividade de licenciamento ambiental não interferiu no crono
grama da obra.

15/05/91 - apresentação do EIA/RIMA à SEMA
10/08/94 - EIA/RIMA da variante de Santa Bárbara D'Oeste encaminhada à SEMA 
Julho/95 - Audiências Públicas (Campinas e Santa Bárbara D'Oeste)
12/03/96 - Aprovação do empreendimento pelo COSEMA 
15/03/96 - Emissão de Licença Prévia 
22/01/99 - Emissão da Licença de Instalação 
05/03/99 - Anuência do IBAMA
Principais adequações do Projeto Executivo às diretrizes ambientais do EIA/RIMA.
Interferências Sociais
km 102 ao 104 (conjunto habitacional)
Trevo do km 104 (12 residências) 
km 106 ao 108 (30 residências)
Interferências Ambientais 
km 132 áo 133 (várzea) 
km 153 ao 155 (Fazenda Citro) 
km 157 ao 158 (mata)
Segundo o depoimento do Sr. Secretário do Meio Ambiente do Estado de São Paulo, Dr. João Carlos Tripoli, foram 

registradas consultas sobre a necessidade à Secretaria do Meio Ambiente sobre as obras de marginais e de outras peque
nas intervenções nas rodovias que compõem o Lote 1, sendo que houve a dispensa de licenciamento por conta de que 
essas pequenas intervenções não tinham impacto ambiental na execução das obras.

É relevante ressaltar a importância da seguinte declaração extraída do depoimento do Dr. João Carlos Tripoli:
Pergunta: Nenhuma concessionária pode alegar que a obra não está sendõ executada por culpa da Secretaria 
Resposta: "Eu diria que não. O que ocorre muitas vezes é que na entrega da documentação, por conta da falta de 

algum documento, conta de que não tem a demonstração daquilo que pretende o empreendedor, a Secretaria faz informa
ção tipo: comunique-se ao empreendedor para que complete os dados, ou para que forneça outros documentos e com 
isso obviamente você pode ter um pequeno atraso na entrega do licenciamento. Mas, diria de um modo geral, nós estamos 
hoje, em dia com os licenciamentos, não só das rodovias, mas nos demais licenciamentos de obras de grande porte no 
Estado de São Paulo obtido. Acho que ficou muito claro que para nós é muito importante, na área de licenciamento as 
regras claras desta questão", (grifo nosso)

Sistema, Estrutura e Rotinas de Fiscalização do Governo do Estado
A Concessionária vem sendo fiscalizada, até então, pela Comissão de Monitoramento e Fiscalização de Concessões no 

âmbito da Secretaria dos Transportes do Estado de São Paulo, através de suas coordenadorias de Operação, 
Investimentos, Administrativa-Financeira, Jurídica e de Comunicação e dos Auditores e Consultores que contratados pela 
mesma para esta finalidade.

De outra feita e conforme previsto no Termo de Contrato de Concessão, a Concessionária recebeu até então, duas visi
tas da Comissão de Acompanhamento e Fiscalização - CAF do Lote I, que é composta por representantes do Poder 
Legislativo, do Poder Executivo e dos Usuários, conforme abaixo: .

Nome Membro Órgão
José Alberto Panzan Titular FETCESP
Daniela Campos Libório Di Sarno Titular OAB
Pedro Paulo Roque Monteleone Titular Conselho Regional de Medicina
Ailton Gonçalves Suplente Autônomos de Bens do ESP
Luiz Carlos Vinha Suplente Conselho Regional de Economia
Vanessa Souza Rosa Suplente OAB
Célia Leão Legislativo
EdmirChedid Legislativo
Vanderlei Macris Legislativo
Sebastião Toshio Ota. Poder Concedente
Sebastião Ricardo Carvalho Martis Poder Concedente
João Carlos Coelho Rocha Poder Concedente

Esta CAF somente realizou e tem programadas duas visitas técnicas a Concessionária, anualmente. Esta CAF tem cará
ter somente opinativo sobre a adequação do padrão de qualidade dos serviços prestados pela concessionária em relação 
as condições estabelecidas no contrato de concessão.

Nas visitas técnicas realizadas pela CAF são analisados os quesitos de continuidade (não interrupção do flúxo de tráfe
go ou da prestação de serviço), regularidade (serviços executados de acordo com o edital), segurança (acompánhamento 
da evolução dos indicadores de acidentes e medidas preventivas), eficiência (adequação dos serviços executados as neces
sidades dos usuários) e cortesia (prestação de serviços). Para cada quesito são atribuídas notas de 1 a 5, correspondente as 
seguintes avaliações: (5) excelente, (4) bom, (3) regular, (2) deficiente e (1) insuficiente.

Agência Reguladora dos Serviços Públicos de Transporte do Estado de São Paulo ARTESP
A criação de uma Agência Reguladora de Serviços Públicos de Transporte, com personalidade jurídica e autonomia 

financeira será de fundamental importância para a efetiva garantia do cumprimento dos contratos de concessão ou permis
são dos serviços públicos de transporte em seus diversos modais. A atuação e a estrutura tímida e limitada da Comissão 
de Monitoramento das Concessões da Secretaria dos Transportes, não foi suficiente, nesses dois primeiros anos, para fis
calizar e acompanhar o desempenho das concessionárias em nosso Estado. Julgamos ter sido injustificada e extremamen
te danosa a demora do Governo do Estado em enviar à Assembléia Legislativa Projeto de Lei criando a Artesp. Uma agên
cia eficiente, bem estruturada e com uma filosofia de atuação bem definida seria pré-requisito fundamental para uma políti
ca de concessões como a proposta pelo atual governo em nosso Estado.

As concessões das rodovias paulistas, da forma como ocorreu, não se tratou apenas de uma licença para a exploração 
de um serviço por

parte de empresas ou consórcios criados para este fim. Ela envolve uma série de obrigações, entre elas investimentos 
vultuosos e obrigações complexas, que precisam ser efetivamente controladas pelo Estado, que precisa estar preparado e 
estruturado para isto.

Em assim sendo, seria fundamental a criação da Agência Estadual reguladora desde o início deste programa, com cri
térios definidos para a fixação de tarifas, possíveis revisões dos contratos, análise do equilíbrio financeiro dos contratos e 
eficaz e rígida fiscalização operacional e dos investimentos previstos originalmente nos contratos.

Um contrato que prevê duas décadas de concessão não pode ser rígido e, o governo do estado através da agência, 
deve estar atento as alterações na economia e na conjuntura para garantir à efetiva defesa dos usuários e dos contribuintes 
paulistas na relação com as empresas concessionárias, prevalecendo sempre à proteção do interesse e do patrimônio 
público.

Esta Agência deve ser dotada de absoluta independência financeira e administrativa e, principalmente, política, com a 
efetiva participação de usuários e sociedade. Nesse sentido, nós juntamente com a bancada do Partido Popular Socialista, 
apresentamos substitutivo ao projeto de lei em que o governador do Estado propõe a criação da Agência através do 
Projeto de Lei Complementar 014/2.000, propondo, dentre outras sugestões, a criação de uma ouvidoria, a limitação dos 
mandatos dos diretores e conselheiros, a ampliação da participação popular e do Legislativo, e que incluímos nas conclu
sões do presente relatório.

Comissão de Monitoramento das Concessões
A avaliação do desempenho e dos trabalhos realizados pela Concessão de Concessões e Permissões dos Serviços 

Públicos no âmbito da Secretaria dos Transportes do Governo do Estado de São Paulo que, pretensiosamente se auto pro
clama futura Agência Reguladora de Transportes do Estado de São Paulo, merece um capítulo especial neste relatório.

Esta Comissão criada pelo Decreto n. 43.011, de 3 de abril de 1998, com a finalidade de fiscalizar, regular e controlar os 
contratos de concessões de serviços públicos de transportes, nasceu sem o respaldo legal para agir, sem estrutura própria 
para atuar e deixou a desejar na execução da tarefa que a ela foi confiada. Além de não ter autoridade legal.para atuar todo 
o seu corpo de servidores, admitido por todos seus representantes durante os depoimentos, além de reduzido è totalmente 
formado por funcionários cedidos por outros órgãos do Governo do Estado.

Atualmente, a comissão tem em sua direção o Sr. José Vitor Soalheiro Couto como Coordenador Geral, João Carlos 
Coelho Rocha como Coordenador de Investimentos, Mário Bandeira como Coordenador Administrativo/Financeiro, Ricardo 
Toshio Ota como Coordenador de Planejamento, Sebastião Ricardo Martins como Coordenador de Operações, Maria 
Christina M. de Godoy como Coordenadora Jurídica e Zilla Patrícia Bendit como Coordenadora de Comunicações, todos, 
com exceção a Coordenadora Jurídica, inquiridos pela Comissção Parlamentar de Inquérito, cujos depoimentos passare
mos agora a analisar. Registramos que além dos coordenadores citados, foi ouvido ainda o Eng. Luiz Carlos Bergamasco, 
técnico da Comissão.

No nosso entendimento o Programa de Concessão das Rodovias no Estado de São Paulo, não poderia ter sido a esta 
Comissão. Na falta, proposital ou não da criação da Agência Reguladora, o governo entregou a dita Comissão, a fundamen
tal tarefa de fiscalizar, regular e punir as Concessionárias quando não fossem cumpridas cláusulas contratuais estabeleci
das para este Programa.

Ocorre, que o desempenho desta Comissão deixou a desejar, independente da falta de estrutura, o trabalho realizado 
não acompanhou da forma devida a execução dos contratos e nem punir, com o rigor necessário, as concessionárias quan
do do não cumprimento de cláusulas contratuais, eis que há previsão legal no ordenamento jurídico administrativo para 
tais descumprimentos, de ambas as partes, diga-se de passagem.

Além do sofrível acompanhamento da execução contratual outro ponto que não podemos deixar de registrar é o total 
desprezo desta Comissão para com a população envolvida diretamente com as rodovias privatizadas.

De fato, podemos citar como exemplos às reclamações apresentadas nas audiências públicas de Piracicaba e 
Catanduva, onde representantes dos movimentos organizadas destas duas cidades contra a instalação de praças de pedá
gios, apresentaram queixas do destrato e pouco causa dos membros desta Comissão para com suas justas reivindicações.

Comprovação destas reclamações os membros desta CPI tiveram quando da reunião com representante dos morado
res da cidade de Limeira, onde apresentaram dados da realidade local, e os técnicos convocados para se manifestarem, 
leia-se Comissão de Concessões, sequer retornaram os estudos solicitados de forma oficial pelo presidente da CPI, sem 
falar da forma pouco profissional e mal educada com que trataram o cidadão.

DERSA E DER: Desprestigio e Desmonte
Segundo denúncias apresentadas a esta CPI pelo Sr. Lineu Neves Mazano, Presidente do Sindicato dos Servidores do 

Departamento de Estadas de Rodagem do Estado de São Paulo - DER, o Governo do Estado vêem adotando uma postura e 
praticando ações que estão sucateando e desmontando a estrutura do DER. Suas denúncias mostraram que o 
Departamento está em situação dramática , sem equipamentos, sem recursos materiais e humanos, seus servidores rece
bem hoje o salário bruto inicial de apenas R$220,00 e há muito não existe uma política de qualificação e requalificação pro
fissional de seus técnicos e funcionários nos diversos níveis.

Paralelamente a esta situação,, o sindicato aponta o excesso de contratações de consultarias técnicas para levantamen
tos e elaboração de projetos pela atual supérintendência do DER, em detrimento e aviltante desprestigio aos funcionários 
técnicos de carreira do orgão.

Há que se definir uma política ampla, séria e coerente para a atuação futura do DER, qüe reconheça e aproveite a larga 
experiência deste órgão e de seus técnicos, com plano de carreira para seus funcionários e a definição, por parte do atual 
governo, das atribuições que se esperam deste órgão. Não é possível apenas ignorar a existência deste órgão e, mantê-lo 
inoperante e sem recursos. Isso além de colocar em risco os usuários que utilizam as estradas sob sua responsabilidade, 
permite, no campo político, o discurso de que é preciso privatizar, pois os governos são incompetentes para administrarem 
as estradas. Não queremos acreditar que a atual má conservação de algumas estradas, em especial em trechos próximos a 
rodovias concedidas, pelo atual governo, seja parte de um jogo que tem por único objetivo de fazer campanha em favor ao 
modelo de concessão das rodovias a iniciativa privada e contra a administração de rodovias pelo Governo do Estado,

Aplicação dos Recursos pagos ao Estado pela Concessionária
A Concessionária não tem domínio ou qualquer tipo de ação no que tange à aplicação dos valores pagos mensalmente 

ao DER, a título de Outorga Fixa, Variável, Contratos Sub-rogados e Indenizações.
Os Valores estão sendo pagos regularmente, ao DER, que soma estes recursos com aqueles aportados pelo Estado, em 

um montante superior ao recebido pelas concessões, advindos de dotação orçamentária.
Estes recursos, de acordo com os depoimentos do Secretário Adjunto dos Transportes , Dr. Luiz Carlos Frayze David 

e do Coordenador Administrativo e Financeiro da Comissão de Concessões, Sr. Mário Seabra Bandeira e do Sr. 
Secretário dos Transportes, cobrem despesas e investimentos, a nível de DER, sendo que parte desse dinheiro está sendo 
usado para custeio.

Quanto à destinação exclusiva dos valores recebidos das concessões para investimentos o Sr. Secretária esclareceu 
que estes valores já estão sendo utilizados somente para investimentos, pois o valor aportado pelo Estado dá para o cus
teio e para parte dos investimentos.

Na realidade a destinação destes valores deveria ser acompanhada a nível Assembléia Legislativa e ter alocação clara 
em investimentos, manutenção e recomposição da malha viária sob a administração do Estado.

Com relação à aplicação dos 3% da arrecadação provenientes do ônus das concessões e que, pelo discurso do governo 
à época das concessões, seria todo revertido em investimentos nas rodovias que não estivessem sob concessão, ao gover
no do estado não apresentou documentos que comprovassem de forma inequívoca que esses recursos foram todos para o 
orçamento da Secretaria dos Transportes do Estado e estão sendo aplicados em investimentos visando garantir a seguran
ça e a melhoria nas estradas estaduais sob responsabilidade o Departamento de Estradas de Rodagem- DER. Esse tipo de 
condicionante só teria sentido e transparência se for previsto na forma da Lei, inclusive com a previsão de penalidades aos 
governantes que derem outro destino a este recurso.

Outro ponto que, embora não seja fato de análise desta Comissão de inquérito, não poderíamos deixar de mencionar é 
o projeto de lei recentemente enviado pelo governador a esta casa que prevê a autorização deste Legislativo para que seja 
contraído empréstimo externo com o objetivo do DER fazer obras de conservação e melhoria nas estradas. Ora, é um con- 
tracenso quando o principal discurso do Modelo oneroso de concessão era a arrecadação que seria obtida e transformada 
em recursos para o próprio DER.

Aspectos tributários
No final de 1999, os serviços de exploração de rodovias foram incluídos na lista de serviços tributados pelo ISSQN, o 

qual deverá ser recolhido a partir de regulamentação por parte dos governos municipais. A Concessionária iniciou negocia
ções com o poder concedente para obter o reequilíbrio financeiro do contrato, visto quê não foi considerada a incidência 
desse imposto na tarifa de pedágio. Somente dois municípios, abrangidos na área de influência da Concessão, regulamen
taram a cobrança deste tributo, ou sejam, Limeira e Cordeirópolis, de forma a fazer jus ao recebimento do I.S.S.Q.N. refe
rente a este lote de Concessão.

O Coordenador Administrativo e Financeiro da Comissão de Concessões, Sr. Mário Seabra Bandeira, afirmou em seu 
depoimento que a Concessionária segue, nos aspectos contábeis o Plano de Contas definido pelo Comissão de 
Concessões, não tendo liberdade de contabilizar nas contas de sua preferência. Tem que contabilizar e atender os aspectos 
tributários segundo as normas e princípios emanados pelo IBRACON e pelo REGULAMENTO DO IMPOSTO DE RENDA. São 
enviados à Comissão de Concessões relatórios quinzenais e balancetes mensais, fluxos de caixa mensais e semestrais. 
Além disso, o edital exige que a Concessionária tenha as suas demonstrações financeiras auditadas semestralmente.

A Comissão de Concessões está em fase de contratação de outras auditorias independentes, que não é contratada de 
nenhuma da Concessionárias, para também checar a situação dessas demonstrações.

Com relação aos tributos ficou a questão do I.S.S.Q.N., que por força da Lei Federal ns 100, de 23 de dezembro de 1999 
passou a incidir sobre a cobrança de pedágio, afirmou o Sr. Mário Bandeira que, em não havendo a previsão deste tributo 
na proposta, estão em fase de estudos as maneiras de tratar esta questão, trazendo o menor impacto para os usuários.

Ressalta-se que, a criação ou alteração de política tributária, a partir da data da assinatura do Contrato de Concessão, 
de forma a onerar a Concessionária, ensejará a recomposição económico-financeira do contrato.

INTERVIAS
Programa de Investimentos

Devido à necessidade premente de se adequar a malha rodoviária do Lote 06 para atender ao crescente tráfego nas 
suas rodovias, os investimentos previstos são concentrados nos primeiros anos de concessão, conforme dados abaixo, 
extraídos do quadro da proposta apresentada pelo consórcio vencedor da licitação, a preços de julho de 1997:



Investimentos previstos ao longo da concessão: RS 498.944.000,00
Investimentos previstos para o 12 ano: R$ 67.639.000,00
Investimento do 2a ao 5a ano: R$ 158.313.000,00

Valores em milhares de reais:

QUADRO Q6A. IMOBILIZADO / INVESTIMENTO

— DE5CRIÇA0'DO'INVESTlMENTO"... " mm -mmARCTO" A N Ü W mm
1. AMPLIAÇÕES"PRINCIPAIS------------------- 7T T ... '5:398 ...10:648 "K M " u

1.1. littplàMaçaò dè 2a pisiâ SP-147 1/6 4.312 .9.258 ....3'.'380" u
1.1.1. Projeto Executivo 176 410 152 0 0
1.1.2. Construção 0 3.903 U.106 3.380 0

1.2. Implantação de 2a pista SP-191 38 895 986 • 0 0
1.2.1. Projeto Executivo 38 44 0 0 . 0
1.2.2. Construção 0 851 986 0 0

1.3. Implantação de 2a pista SP-352 0 0 0 0 0
1.3.1. -Projeto Executivo 0 0 0 0 0
1.3.2, Construção 0 0 0 0 0

1.4. Demolições, etc (3%) 0 190 404 135 0
2"-DEMAIS'AMPUAÇÂ0/MELH0RAMENT "'28:579' H W " “21578" ..24,992 "73:627'
..2:"T:"Prõjê'iõ§"EMiTOS----------------------~ ....1:570" — W ' 731 ------jjgg- u

2.2. Tratamento Ambiental 785 322 366 204 0
2.3. Marginais 0 . 1.617 0 0 0
2:4. Faixas Adicionais 8.514 2.684 4.484 7.726 7.707
2.5. Insolações 12.253 3.797 0 809 0
2.6. Passarelas 0 846 1.466 0 0
2.7. Dispositivos, Retornos e OAEs 0 10.905 10.693 11.884- 5.919
2.8. Pavimentação de Acostamentos 5.457 6.247 4.838 3.960 0

3 • tUUIP. VtlUULUÜ 16101. UUIN1 K U lt ■'tb:ü06'..7.0641”■"""3:113".2.440 73CT
3.1 -veicuios p/ Aaminisraçao/uerenclame 1 241 — 124 l) u U
3,2-Veículos Operacionais 979 1.130 0 75 100
3.3 • Sistemas de Controle de Arrecadação 3.888 1.750 0 0 0
3.4 • Sistemas de Controle de Fiscalização  ̂ 140 1.439 0 0 0
3.5 - Sistema de Telecomunicações 8.658 2,621 3.113 2.365 510
3.6 - Sistema de Monitorização de Tráfego 1.813 0 0 0 0
3.7 - Equipamentos da Administração 287 0 0 0 120
3 .8 -Outros . 0 0 0 0 0
4 -DESAPROPRIAÇÕES------ ----- .. 604 8Ü4"""'""268"" "■” 768"" ..M'Mü"
5 - CONSERVAÇÃO ESPECIAL ' H W ...13:947'" " y.s3ü Iaw..4:838
5. i  -: P ã V iffiê iõ fR sa p a iê iitõ )'.. ..17:779"' K I M - 6'.59tr '5.087 " K W
5.2-Drenode Pavimento 45 45 45 45 0
5.3 - Obras de Arte 0 723 723 0 0
5.4 - Dispositivos de Segurança 681 681 0 0 0
5.5-Sinalização 3.532 1.980 2.172 2.358 2.353
5.6-Outros 0 0 0 0 0
b - CONTRATOS SUB-kOuADüü ; Ö u u u u
/ - INDENIZAÇÕES
-------------------------- TOTO----------------------
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------DE5CRIÇACTPO INVESTIMENTO------ ANOT)6' -RNOUr "ÃNO"08 "ANO 09 '"ANO'10"
1, AMPLIAÇÕES PRINCIPAIS u U u u u

1.1. Ifflpianiaçao de /a  pisia u ü u 0 u
1.1.1. Projeto Executivo 0 0 0 0 0
1.1.2. Construção 0 0 0 0 .0

1.2. Implantação de 2a pista SP-191 0 0 0 0 0
1.2.1. Projeto Executivo 0 0 0 0 0
1.2.2. Construção 0 0 0 0 0

1.3. Implantação de 2a pista SP-352 0 0 0 0 0
1.3.1. Projeto Executivo 0 0 0 0 0
1.3.2, Construção 0 0 0 ■ 0 0

1.4. Demolições, etc (3%) 0 0 0 0 0
2 - DEmiS-AMFDSÇÃOTOELHUKAMENT u u u 0 u
..ZT.TrcpTõS EXeeUBVSS--------------------- r" u u u u 0

2.2. Tratamento Ambiental 0 0 0 0 0
2.3. Marginais 0 0 0 0 0
2.4. Faixas Adicionais 0 0 0 0 0
2.5. Instalações 0 0 0 0 0
2.6. Passarelas 0 0 -o 0 0
2.7. Dispositivos, Retornos e OAEs 0 0 0 0 0
2.8. Pavimentação de Acostamentos 0 0 0 0 0

3 - ECIUIP. vbluULuS b SIS 1. uuW i ROLE ô.i jy 335" 565" 820" /o
3.11 VêrCulos p / Admlnlsiração/vaerenòlatfiè 1^4 U u u
3.2 - Veículos Operacionais 199 125 565 500 75
3.3 - Sistemas de Controle de Arrecadação 0 0 0 0 0
3.4 • Sistemas de Controle de Fiscalização 140 89 0 0 0
3.5 - Sistema de Telecomunicações 6.629 0 0 200 0
3.6 - Sistema de Monitorização de Tráfego 763 0 0 0 0
3.7 - Equipamentos da Administração 167 0 O 120 0
3.8 - Outros 0 0 0 0 0
4 - DESAPROPRIAÇÕES - ; “ "" 0 u U U u
5 - CONSERVAÇÃO ESHEUAL — 9329* 2.503 6.46b ..11:386’"..18:291"
5:t  - pavimsmofKsgápsaffigmõ)-------------- 7.44u ------ TW J.UÖÖ ' E226 —t5:tot"
5.2 - Dreno de Pavimento 0 0 0 0 0
5.3 - Obras de Arte Especiais 0 0 0 0 0
5.4 - Dispositivos de Segurança 0 0 0 0 0
5.5 - Sinalização 2.489 2.358 2.366 3.160 2.590
5.6 - Outros 0 0 0 0 0
b - CONTRA luS SUB-RÜGADÜS u u u U u
/  - INDENIZAÇÕES------------------------- : u 0 0 U u
--------------------------- rOTAL--------------------- ..ts:to8" 2:541" — 6:020" 12.206 18.000

— DESCRIÇÃO'DQTiwESTIMENTO— a n u T T m m ANCTTT A N Ü T T ■ R ir a
1. AMPLIAÇÕES PRINCIPAIS t) u U 24T ""..S W

1.1. ImplantàÇãô dè 2â pista SP-147 u 0 u 243 0.//3
1.1.1. Projeto Executivo 0 0 0 243 365
1.1.2. Construção 0 0 0 0 5.408

1.2. Implantação de 2a pista SP-191 0 0 0 0 0
1.2.1. Projeto Executivo 0 0 0 0 0
1.2.2. Construção 0 0 0 . 0 0

1.3. Implantação de 2a pista SP-352 0 0 0 0 0
1.3.1. Projeto Executivo 0 0 0 0 0
1.3.2. Construção 0 0 0 0 0

1.4. Demolições, etc (3%) 0 0 0 0 216
2 * DEMAISAMPUAÇÃO/MELHORAMENT 0 u 80 1.869'" ..."2:061

2.1. Projétós Executivos “ 0 0 53 59 00

2.2. Tratamento Ambiental 0 0 27 30 28
2.3. Marginais 0 0 0 0 0
2.4. Faixas Adicionais 0 0 0 1.780 , 604
2.5. Ina lações 0 Q 0 0 0
2.6. Passarelas 0 0 0 0 0
2.7. Dispositivos, Retornos e OAEs 0 0 0 0 1.374
2.8. Pavimentação de Acostamentos 0 0 0 0 0

3 - büUIP. VEÍCULOS E SIST. CONTROT 1 M 2.742“ 2.4ou 2.233 f ....837
3.1 - Veículos p/ AdmlniSiração/berenciame 24T ,124 . 0 u 0
3 .2 -Veículos Operacionais 409 270 75 .100 465
3.3 - Sistemas de Controle de Arrecadação 3.888 0 0 1.750 0
3.4 - Sistemas de Controle de Fiscalização 140 1.439 0 0 0
3.5 - Sistema de Telecomunicações 507 909 2.265 383 372
3.6 - Sistema de Monitorização de Tráfego 1.813 0 0 0 0
3.7 - Equipamentos da Administração 167 0 120 0 0
3 .8 -Outros 0 .0 0 0 0
4 -DESAPROPRIAÇÕES------------------------ u ....0 T 0 u
0 - LUNOfcKVAÇÂO büPbUAL "20.979"' 13:721 “ 75372" 2.478 .... 2:964
b.1 - Pãvlrílêritó (Récãpêãlílèfitõ) I6 .4 /4 1Ö.7T9" "72738" 677 5 /
5 .2 -Dreno de Pavimento 0 0 0 0 0
5.3-Obras de Arte Especiais 0 0 0 0 0
5,4 - Dispositivos de Segurança 0 0 Q 0 0
5 .5 -Sinalização 2.505 3.002 3.334 1.801 2.867
5.6-Outros 0 0 0 0 0
b - l u N Ik a iu b  oua-K U bA uuo u u 0 0 u
/"-INDENIZAÇÕES-------------------------; 0 ....0 u ü 0
“ ------------------------ rO TA l -------------------- 28.145 10.403 18.012 6.824 ' 11.852

DESCRIÇÃO üü INVES1 IMhN 1U 1111"AT016 ■TO0-T7" "ANO 18 "anü iy ANÜ2U “rcror
1. AMPLIAvutb PMNUPaIS 8:437 668" ~rs:m ..15:449 u -67687
l.‘l. impiamaÇâódéZefpiétâ SP-14/ “ T O " £U ..b.U82 si'szcr U "13:419"

1.1.1. Projeto Executivo ' 0 262 262 0 0 1.870
1.1.2. Construção 6.112 0 5.820 5.820 0 41.549

1.2. Implantação de 2a pista SP-191 0 407 9.441 9.035 0 20.802
1.2.1.Projeto Executivo 0 407 407 0 0 896
1.2.2. Construção 0 0 9.035 9.035 0 19.907

1.3. Implantação de 2a pista SP-352 0 0 0 0 0 0
1.3.1. Projeto Executivo 0 0 0 0 0 0
1.3.2. Construção 0 0 0 0 0 0

1.4. Demolições, etc (3%) 324 0 594 594 0 2.458
1 - DEMAIS AMHUAvÃü/MtLHukAtotN i 1.83b, 337 0.999 ...7:8Ti "..441) 139:657

4.i. Projeios txecutivõi 0 44Ü 234 13 u ~'4'.'009
2.2. Tratamento Ambiental 0 120 117 7 0 2.005
2.3. Marginais 0 0 0 0 0 1.617
2.4. Faixas Adicionais 462 0 696 0 440 35.098
2.5. Instalações 0 0 0 0 0 16.860
2.6. Passarelas .0 0 0 483 0 2.794
2.7. Dispositivos, Retornos e OAEs 1.374 0 7.308 7.308 0 56.765
2.6. Pavimentação de Acostamentos 0 0 0 0 0 20.502

3 - bOUlP. VEÍCULOS E SIST. CON1RÜL 3.4u3 943 U 397TZ87T ■"72:341
3.1 - Vèiculós p/ MÉninistraçào/berenaame....241 •124 u U 241 ~ 'v m
3.2 • Veículos Operacionais 904 410 0 75 1.094 7.550
3.3 - Sistemas de Controle de Arrecadação. 0 0 0 0 3.888 15.164
3.4 • Sistemas de Controle de Fiscalização 140 89 0 0 1.490 5.106
3.5 • Sistema de Telecomunicações 1.187 200 0 315 _ 4.064 34.298
3.6 - Sistema de Monitorização de Tráfego 763 0 0 0 1.813 6.965
3.7 • Equipamentos da Administração 167 120 0 0 287 1.555
3.8 - Outros 0 0 0 0 0 0
'̂-"DESAPROPRIAÇÕES U U b3b u r — 7687

5 • uuNibkVAÇÃO ESPECIAL Z857 T3W ..17:521 .22.522 .10.347 41/.9SM
9.1 - PãVlfíiértfõ{Rê4ã|5êâffléiltôj ' 6T5" T3UT 13.4/9 .19.849 ..'8:030 lo4.63b
5.2-Drenode Pavimento 0 0 0 0 0 179
5.3 - Obras de Arte Especiais 0 0 0 . 0 0 1.446
5.4 • Dispositivos de Segurança 0 0 0 0 0 1.362
5.5-Sinalização 2.235 1.935 4.046 2.672 2.316 52.072
5.6-Outros 0 0 0 0 0 0
b - WJN IKrtIUi bUB-KUbAUUb u 0 u u u ...  U
7- INDENIZAÇÕES U u. u u u 7

. ; rOTAC------------------ 10.940 ..5.308 42.949 46.172 49.9Ö4 Í90.ÍW4

Principais serviços a serem realizados
Modernização das rodovias incluindo duplicação de 113,0 km, construção de 105,55 km de terceiras faixas, 454,76 km 

de aco.stamentos, várias passarelas, viadutosr recuperação e manutenção de pavimentos, equipamentos e controle de trá
fego, além da implantação do Serviço de Atendimento ao Usuário.



Serviços a serem prestados aos usuários
* Sistema de Atendimento aos Usuários ISAU)
0  Sistema de Atendimento aos Usuários compreende Primeiros Socorros e atendimento médico a acidentados, com 

eventual remoção das vítimas a hospitais de retaguarda, Atendimento Mecânico/Elétrico a veículos avariados e Serviço de 
Guincho, com desobstrução da pista e eventual remoção do veículo para pátios preestabelecidos, oficinas credenciadas ou 
pontos de saídas das rodovias.

Esses serviços são inteiramente gratuitos, operando durante 24 horas por dia, o ano todo, através de unidades móveis, 
baseadas ao longo do sistema viário, em 7 (sete) postos fixos, estrategicamente escolhidos.

A partir de 2.002, as rodovias possuirão uma rede de telecomunicação de emergência disposta ao longo das rodovias, 
constituída de um telefone a cada I000 metros por pista, destinada a permitir o acionamento pelo usuário necessitado de 
ajuda. Essa rede será interligada à Central de Comunicações, no Centro de Controle Operacional (CCO), que aciona e coor
dena todos os recursos do sistema.

Os SAU's contam com o apoio das unidades móveis de Inspeção de Tráfego, para detecção de ocorrências e situações 
que exijam intervenção, bem como, para execução de sinalização de emergência, necessária nos atendimentos..

As especificações e níveis de serviço para o Sistema de Atendimento aos Usuários são as seguintes:

a) Serviço de Primeiros Socorros e Atendimento Médico a Acidentados (dos SAU’s)
Compreende uma rede de unidades móveis de resgate equipadas para atendimento de primeiros socorros e remoções, 

operada por pessoal qualificado.
O serviço presta assistência médica ou paramédica ao acidentado; bem como, atendimentos emergências incluindo 

remoção das vítimas, com técnica correta e em condições adequadas, ao hospital mais próximo de uma rede de hospitais 
de retaguarda, devidamente equipados e credenciados.

As unidades móveis, dotadas de sistema de telecomunicação, permanecem estacionadas nos SAU's aguardando acio
namento, onde possuem infra-estrutura adequada.

Os recursos do serviço, materiais e humanos, são convenientemente dimensionados para atender a um nivel adequa
do de serviço, expresso pelos seguinte índice:

* Tempo médio de chegada ao local do acidente, a partir do acionamento da equipe, não superior a 10 (dez) minutos, 
em 90% das ocorrências mensais.

b) Serviço de Guincho (SAU)
Compreende uma rede de unidades móveis de carros-guincho, devidamente equipados, destinados a proceder a ope

rações de desobstrução de pista, remoção de veículos e remoção de cargas tombadas dentro e fora da plataforma, opera
da por pessoal especializado. O serviço é responsável pela remoção de veículos acidentados na rodovia e veículos parados 
em acostamentos ou refúgios, com pane eletro-mecânica. Cabe, também, a esse serviço, a remoção, a pedido da Policia 
Rodoviária, de veículos apreendidos, bem como a operação de caminhão-pipa, no serviço de combate a incêndios na faixa 
de domínio.

As unidades móveis, dotadas de sistema de telecomunicação, permanecem estacionadas nos SAU's aguardando acio
namento.

Os recursos do serviço, materiais e humanos, são dimensionados de modo a atender a veículos de pequeno, médio e 
grande porte, e a observar um nível mínimo de serviço expresso pelo seguinte índice:

* Tempo médio de chegada ao local de atendimento (pista simples e pista dupla), não superior a 30 (trinta) minutos, 
em 90% das ocorrências mensais.

Aspectos tributários
A previsão de recolhimento de impostos prevista na proposta da nova Concessionária, conforme Quadro 6B, em milha

res de reais, apreços de junho de 1997, é a seguinte:

Anos I.S.S -COFINS PIS/PASEP CPMF ContSoc. I.Renda
01 0 809 263 125 726 2.245
02 0 1.346 438 0 1.593 4.955
03 0 1.417 461 0 1.765 5.490
04 0 1.463 476 0 1.609 5.003
05 0 1.664 541 0 2.259 7.034
06 0 1.741 566 0 2.559 8.085
07 0 1.799 585 0 . 2.991 9.321
08 0 1.858 604 0 3.322 10.358
09 0 1.925 626 0 3.626 11.307
10 0 1.994 648 0 • 3.888 12.126
11 0 2.047 666 0 3.987 12.435
12 0 2.110 686 0 4.107 12.810
13 0 1.175 707 . 0 4.202 13.207
14 0 2.241 729 0 4.420 13.788
15 0 2.310 751 0 4.517 14.091
16 0 2.370 771 0 4.509 14.065
17 0 2.456 799 0 4.736 14.777
18 0 2.520 819 0 3.809 11.879
19 0 2.585 841 0 2.195 6.837
20 0 2.694 876 0 1.703 5.299

TOTAIS 0 39.523 12.854 125 62.558 195.013

Total de Impostos: R$ 310.073.000,00
O CPMF só foi considerado no 1o ano da proposta, pois seria provisório, assim como o ISSQN não estava regulamen

tado na época.
A Concessionária tem cumprido o pagamento dos tributos, inclusive o ISSQN para o município de Cordeirópolis, o 

único abrangido pela praça de pedágio de Pirassununga e que regulamentou em tempo hábil, a aplicação do disposto na 
Lei n2100 de 22 de dezembro de 1999.

Destinação dos valores a serem pagos pelas concessionárias ao Estado 
Conformefsroposta da nova Concessionária, apresentam-se abaixo os valores previstos:

----------------HISIUHICO---------------- ANU Ui -R N cre r ANO 03’ ’AKUTST ANO 05 ANO 05’ ANO 07
DiREITODECOFJCESSAS TS53 3TJ5S 3.976 33J5 J152 4.&4Ö
Valor Variável da Concessão — T2T5 2.021 2.127 2157 2137 2 O T 2700
Valor Fixo da Concessão &368 1.848 1.848 1.846 1.846 1.848 1.848
Contratos Sub-Rogados /  Indenizaçõ O O 0 O 0 0 O

---------------RISTÜRICO-------------- ANO 08 ANOIK) A N 0 10 ANÖ TT AnOTZ A N 0 13 A N 0 14
DIRErrO Dê CONCESSÀÒ 3Ü535 J757 ?T5Tf 4.920 5.018 51T2 5212
Valor Variável da Concessão 
Valor Fixo da Concessão 
Contratos Sub-Rogados / Indenizaçõ

S7SÖ
1.848

0
1.848

0

2
1.848

0

3372
1.848

O

3157
1.848

0

325?
1.848

O

335?
1.848

0

---------------F8STÖ HICÖ --------------- "ÃRÜT5" A N 0 16 A N 0 17 A N 0 18 A N 0 19 ANG2Ö T O T A L
blREITO DE CONCESSÃO 5315 5.405 5355 5.630 5735 6.414 88.848
Valor Variável da Concessão 3155 3357 3357 3782 3355 """'1.1585 59.849

Valor Fixo da Concessão 1.848 1.848 1.848 1.848 1.848 1.848 38.500
ConL Sub-Ftogados/Indenizaçãi 0 0 O 0 0 O 0

O sistema de cupons de pedágio da DERSA
Aplica-se também à nova Concessionária, a resolução ST-8 de 24/04/98, a qual regulamente o uso de cupons de pedá

gio do DERSA.

PROGRAMA DE INVESTIMENTO
De uma maneira geral, verifica-se que o Programa de Investimentos do LOTE 03, engloba os serviços executados nas 

pistas existentes, através de reparos, conservação e manutenção, os serviços de ampliação através da duplicação de tre
chos rodoviários e seus dispositivos, implantação de faixas adicionais, implantação de acostamentos, e ainda a execução, 
manutenção e conservação de obras de arte corrente e obras de arte especiais.

Em resumo, podemos apresentar neste relatório os investimentos distribuídos da seguinte forma:
1. AMPLIAÇÕES PRINCIPAIS
Neste item são apresentados os assuntos relativos as obras a serem implantadas, que constam de segundas pistas, 

vias marginais, dispositivos de entroncamento e retornos e obras de arte especiais nas rodovias SP-326 e SP-351.
2. DEMAIS OBRAS E MELHORAMENTOS
O presente tópico trata sobre as demais ampliações e melhoramentos a serem introduzidos no sistema rodoviário, em 

complementação as obras de Ampliações Principais.
Os melhoramentos a serem implantados no sistema rodoviário, abrangem as seguintes áreas e estruturas:
* Pedágios e sistemas de arrecadação
* Fiscalização de transito e transporte
* Ampliação e implantação de obras de arte especiais (pontes, viadutos, etc.)
* Sistema de controle operacional
* Serviços de inspeção de tráfego e atendimento aos usuários.
* Instalação de painéis de mensagem variável
* Áreas de descanso
* Faixas de aceleração e de desaceleração
* Faixas adicionais ascendentes
* Faixas adicionais e vias marginais
* Passarelas para pedestres
* Dispositivos de entroncamento e retornos operacionais
* Implantação de dispositivos de segurança
* Outros melhoramentos, a serem definidos junto aos usuários e ao pessoal de operação da concessionária.

3. EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E SISTEMA DE CONTROLE
Neste item incluem-se todos os veículos, equipamentos e sistemas a serem implantados pela empresa concessionária, 

cujo principal objetivo é o de operar e monitorar nas rodovias o tráfego permanente e seu gerenciamento.
.* Veículos operacionais
* Veículos administrativos
* Sistema de controle e arrecadação
* Sistema de controle e fiscalização
* Sistema de telecomunicação
* Sistema de monitoração de tráfego
* Outros.
4. CONSERVAÇÃO ESPECIAL
Ainda dentro do PROGRAMA DE INVESTIMENTO estão incluídos, no contexto de Conservação Especial, os serviços 

que envolvem a recuperação das rodovias concessionadas, cujas intervenções dependem do estado de conservação das 
mesmas, bem como as intervenções previstas ao longo do período de concessão, em função da vida útil dos seus dispositi
vos e suas instalações.

Os principais investimentos neste item, sem limitar a eles são:
* Pavimento
* Dreno de pavimento
* Obras de arte especiais
* Dispositivos de segurança
* Sinalização.
5. OUTROS
Além do mencionado nos itens anteriores, está previsto no quadro de investimentos os valores relativos aos projetos, 

desapropriações, indenizações, contratações e outras atividades necessárias à condução e equacionamento dé todo o siste
ma e sua infra-estrutura.

Anexamos para registro dessa comissão, os quadros relativos ao montante de investimentos previstos para o LOTE 03, 
discriminado por tipo de realização, bem como os valores contratados para tal item.

Anexamos também o quadro relativo aos investimentos à realizar, com respectivas datas.

QUADRO DE INVESTIMENTO TOTAL
TIPO TOTAL
1: AMPLIAÇÕES PRINCIPAIS 9.233
1.0-Projetos 1.000
1.1 -2* Pista da SP-326 818
1.2-2“ Pista da SP-351 - Bebedouro 2.912
1.3-2* Pista da SP-351 - Catanduva 4.503
2. DEMAIS OBRAS DE AMPLIAÇÃO/MELHORAMENTOS 31.955
2.0-Projetos 800
2.1 - Marginais 663
2.2 - Faixas Adicionais
SP-326 152
SP-351 -35 km 5.314
SP-323 -15 km 2.292
2,3 - Acostamentos
SP-351 - 35 km 3.680
SP-323 - 44 km 4.626
2.4- Instalações
Praças de Pedágio 1.002
Posto de Policiamento Rodoviário 118
Administração Central 656
CCO 34
SAL 223
2.5 - Passarelas
SP-326 - km 424 + 000 292
SP-351 - km 154 + 0Ó0 292
2.6 - Dispositivos de Entroncamento
Acesso Vista Alegre do Alto 386
Acesso Pirangí 386
Entroncamento SP-323 /  SP-351 928
Entroncamento SP-326 /  SP- 425 1.679
Acesso e Retorno, Projeção Bebedouro 510
Viaduto Fepasa km 156,100 332
Viaduto Fepasa km 213,480 332
Dispositivo de Acesso e Retorno em Bebedouro km 156,200 928
Entroncamento SP-322 /  SP- 351 928
Dispositivo de Acesso e Retorno Catanduva km 211,000 928
PTC Córrego São Domingos 332
Dispositivo de Acesso e Retorno Catanduva km 214,347 510
Dispositivo de Acesso e Retorno Catanduva km 216,000 510
Ampliação do Dispositivo km 158 + 100 947
Ampliação do Dispositivo km 158 + 600 1.016
Ampliação do Dispositivo km 212 + 880 503
2.5 - Outras
Áreas de Descanso 159
Bases para Balança Móvel 246
Controle de Velocidade 33
Infra Transmissão de Dados e Comunicação 14
Infra Comunicação com Usuários 180
Infra Sensoriamento de Tráfego 9
Infra Sinalização Especial para Neblina 18
3. EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E SISTEMA DE CONTROLE 17.481
3.1 - Veículos p/Administração/Gerenciamento 1.728
3.2 - Veículos Operacionais 2.928
3.3 - Sistema de Controle de Arrecadação 2.418
3.4 - Sistemas de Controle de Fiscalização 392
3.5 - Sistema de Telecomunicações 7.607
3.6 - Sistema de Monitoração de Tráfego 2.291
3.7 - Equipamentos da Administração 117
3.8-Outros
4. DESAPROPRIAÇÕES 1.000
5. CONSERVAÇÀO ESPECIAL 28.080
5.1 - Pavimento inclusive recapeamento 21.185
5.2 - Dreno de Pavimento 229
5.3 - Obras de Arte Especiais 1.979
5.4 - Dispositivos de Segurança 1.614
5.5 - Sinalização 3.047
5.6 - Outros 25
6. CONTRATOS SUB-ROGADOS 836
7. INDENIZAÇÕES 752
TOTAL (1+2+3+4+5+6+7) 87.750

QUADRO DE INVESTIMENTOS À REALIZAR 
QUADRO DEMONSTRATIVO PRINCIPAIS OBRAS A REALIZAR

ITEM VALOR xl.OOO PRAZO DEEXECUÇÃO
1 - AMPLIAÇÕES PRINCIPAIS
1.1 - Projetos (Projeções) 1.000 06/2.002 A 06/2.004
1.2-2* Pista SP-326 - Projeção Barretos 818 03/2.005 A 03/2.006
1.3 -2* Pista SP-351 - Projeção Bebedouro 2.912 03/2.003 A 03/2.005
1.4-2* Pista SP-351 - Projeção Catanduva 4.503 03/2.004 A 03/2.006
2 - DEMAIS OBRAS AMPLIAÇÕES / MELHORAMENTO
2.1 - Projetos

SP-323 /SP- 326 /SP-351 800 03/2.000 A 03/2.005
2.2 Vias Marginais

SP-326 663 03/2.005 A 03/2.007
2.3 - Faixas Adicionais

SP-323/SP-326/SP-351 7.758 03/2.005 A 03/2.007
2.4 - Acostamentos

SP-326/SP-351 7.648 03/2.000 A 03/2.001



2.2 - Passarelas
SP-326 . 292 03/2.006 A 03/2.007

SP-351 - 292 03/2.001 A 03/2.002
2.6 - Dispositivos
2.6.1 - Projeção Barretos 1.679 03/2.005 A 03/2.006
2.6.2 - Projeção Bebedouro 4.661 03/2.003 A 03/2.005
2.6.3 - Projeção Catanduva 3.115 03/2.004 A 03/2.006
2.7 - Dispositivo Acesso Vista Alegre 386 03/2.006 A 03/2.007
2.8 - Dispositivo Acesso Pirangí 386 03/2.005 A 03/2.006
2.9 - Dispositivo SP-323/SP-351 928 03/2.003 A 03/2.005
2.10 - Área de Descanso 159 03/2.002 A 03/2.003
2.11 - Infra Estrutura 413 03/2.000 A 03/2.001

Radar/Transmissão de Dados/
Comunicação com o usuário /
Sensoriarhento de tráfego

3 - CONSERVAÇÃO ESPECIAL
SP-323/SP- 326/SP-351 22.447 03/2.000 A 03/2.018

4 -TOTAL 60.860

ASPECTOS ECONÔMICOS E FINANCEIROS DA CONCESSIONÁRIA
0  Lote 3, integrante do Programa de Concessões de Rodovias do Estado de São Paulo, primeiro a ser assinado de um 

conjunto de contratos viabilizados no âmbito do programa, envolve a concessão do Sistema Rodoviário composto pela SP- 
326, do km 379,266 ao km 426,300, da SP-323 do km 0,000 ao km 44,100 e da SP-351, do km 153,172 ao km 218,020, totali
zando 155,982 quilômetros de extensão de rodovias, das quais 47,034 km em pista dupla.

Passados dois anos de contrato, pode-se analisar com maior precisão as reais condições do sistema, no atendimento à 
região de Bebedouro e ao tráfego geral que se utiliza das estruturas viárias que compõem o lote.

Alguns aspectos devem-se destacar, no contexto do Programa, quando se analisa o Lote 3, e são eles:
* A extensão de rodovias integrantes do lote é pequena e destaca a participação das rodovias em pista simples, que 

representam 69,85% do total de extensão do lote;
* O volume médio de veículos pedagiados por praça é muita abaixo da média das praças de cobrança no Estado de 

São Paulo;
* A receita global do Lote atinge menos de uma quarta parte da média dos lotes de rodovias do Interior do Estado;
* A arrecadação média por quilômetro de rodovia concedida é menos que a metade da média verificada nos lotes do 

Interior do Estado;
* O volume de investimentos previstos, que atinge aproximadamente 20,00% do total da arrecadação prevista está 

acima da capacidade de alavancagem do projeto, uma vez que as exigências de custeio operacional, consomem a maior 
parte dos recursos (40,26%).

Destaca-se ainda que, em vista as alterações impostas na estrutura de pedagiamento, conforme solicitado pelo Poder 
Concedente, verificou-se uma forte alteração nas receitas estimadas, especificamente na SP-351, ao eliminar a praça de 
pedágio de Botafogo, concentrando o ponto de cobrança em um único posto em Pirangí.

Dentro deste contexto, são notórias as dificuldades enfrentadas para a manutenção de um justo equilíbrio económico- 
financeiro para o Lote 3, após assumidos os compromissos, implantar as intervenções iniciais de recuperação das rodo
vias, os serviços de atendimento aos usuários, os investimentos de maior porte em obras e operação.

No entanto, pela importância do Programa no processo de desenvolvimento do Estado e especificamente o impacto 
econômico e social das ações da Concessionária do Lote 3 na Região de Bebedouro, a Concessionária TEBE tem buscado 
manter o compromisso de atender aos padrões de serviço exigidos, assim como investido na melhoria da malha viária sob 
sua administração.

A Concessionária vem, nos últimos meses, solicitando a reestruturação do contrato, visando adequá-lo à uma situação 
que possa estabelecer o seu equilíbrio.

Neste contexto, foi realizada uma série de estudos, cujo resultado das análises efetuadas permitem afirmar que o Lòte 
3 possui condições para reverter este quadro adverso criado pela alteração da estrutura de pedagiamento e se tornar um 
empreendimento viável, na medida que tenha alguns aspectos ajustados, sem que com isso, seja descaracterizado, o obje
to ou o nível de serviço desejado.

E para que isto seja concretizado, é premissa fundamental a manutenção do sistema de pedagiamento hoje operante, 
já estruturado e consolidado dentro da estrutura apresentada para condição dos estudos de reequilibro do Contrato, sob 
análise da Comissão de Concessões, desde agosto de 1.999.

ANÁLISE DA SITUAÇÃO ATUAL DO LOTE 03
Independentemente das dificuldades enfrentadas pela queda de receita provocada pela redução significativa do volu

me pedagiado de veículos na SP-351, a Concessionária se empenhou não só no atendimento aos compromissos contra
tuais como, buscou intensificar as intervenções de melhorias no padrão das rodovias, face ao estado avançado de deterio
ração que se encontravam' as rodovias, principalmente as SP-323 e SP-351.

Após o segundo ano de contrato, mudanças significativas podem ser observadas no padrão físico e operacional das 
rodovias integrantes do Lote 3, administradas pela Concessionária TEBE. em que se destacam as seguintes melhorias:

* A extensão total das rodovias integrantes do lote recebeu tratamento no pavimento e sinalização, com efeitos signifi
cativos no padrão de segurança e conforto para os usuários, inclusive utilizando novas tecnologias (micro-pavimento);

* Bases operacionais, pessoal treinado, veículos e equipamentos voltados para atendimento gratuito ao usuário, 
garantem um padrão de prestação de serviço, compatível com os demais lotes integrantes do Programa;

* A implantação de praças de cobrança de pedágio, modernas, equipadas com equipamentos de alta tecnologia, pro
porcionam segurança, fluidez e confiabilidade no processo de arrecadação;

* A ação permanente de conservação das rodovias, onde equipes e equipamentos, propiciam a preservação da quali
dade exigida e manutenção do patrimônio público concedido;

* A pronta intervenção da concessionária para a solução de problemas que possam restringir a trafegabilidade das 
rodovias, demonstrada através da reconstrução do trecho da rodovia SP-323, em decorrência das fortes chuvas do mês de 
Fevereiro de 1.999, reabrindo ao tráfego em apenas 12 dias.

Para efeito comparativo o quadro a seguir apresentado, demonstra o nível de atendimento a pontos importantes na 
recuperação das rodovias integrantes do Lote 3, em que a TEBE assumiu o compromisso determinado para a qualidade e 
segurança viária, mesmo envolvendo quantidades de serviços muito acima dos previstos.

QUADRO COMPARATIVO PROPOSTA x REALIZADO 
PERÍODO 03/98 - 06/99

ITEM UNIDADE PREVISTO NA PROPOSTA REALIZADO NO PERÍODO
Recuperação de Pavimento

CBUQ m3 1.540,00 12.382,93
Fresagem m3 1.540,00 11.714,48
Recapeamento/Micro Pavimento m2 147.294,00 400.000,00

Sinalização
Horizontal m2 25.607,70 66.875,55
Vertical • m2 439,00 . 1.964,22

Drenagem
Dreno Profundo M 850,00 7.032,00

Faixa de Domínio
Roçada Há 1.022,00 1.869,60

A eliminação da Praça de Pedágio de Botafogo, à pedido da Prefeitura de Bebedouro e aprovado pela Secretaria dos 
Transportes, incorporando o valor de sua tarifa na Praça de Pirangí no km 184,30 da SP-351, acarretou num maior impacto 
aos usuários naquele ponto de cobrança, aumentando o custo da viagem entre Catanduva e Pirangi/Monte Alto, tornando 
portanto as rotas alternativas comparativamente de menor custo.

Destaca-se que, os desvios da Praça de Pirangi são críticos, na medida que em determinados casos, tem colocado em 
risco a segurança do usuário da rodovia, com manobras arriscadas por aqueles que se utilizam de acessos posicionados 
em locais inadequados.

Situado entre os eixos viários formados pela Rodovia Anhanguera (SP-330) e Rod. Washington Luís (SP-310), o siste
ma rodoviário do Lote 3, verificou, após a implantação dos pedágios definitivos dos lotes de entorno, uma nova lógica 
nas viagens que demandam a região, impactando sensivelmente a sua receita. Esta nova situação ainda não definida à 
época da licitação, introduziu alterações nas demandas de tráfego da região, principalmente por veículos em rotas de 
longa distância.

Por outro lado, na SP-326, próximo a praça de pedágio do km 407,5 tem se verificado a prática do uso inadequado da 
rodovia, com desvio no ponto de cobrança, impondo tráfego de veículos pesados em vias secundárias e em áreas urbanas, 
despreparadas para este uso.

Com a melhoria pelo DER, da SP-373 (Colina-Severínia), grande parte do tráfego usuário da SP-326, passou a utilizar 
esta até o km 410, no entroncamento com a SP-373, desviando pela SP-322. Outra rota alternativa tem sido o acesso por 
Colina através de vicinais até a SP-373, voltando à SP-326 no entroncamento do km 410. Neste caso o próprio município de 
Colina instituiu a cobrança de tarifa de pedágio, na rota alternativa da estrada municipal, sem que com isso, eliminasse o 
desvio pela SP-373 e SP-322, tendo sido verificado um baixo volume de veículos pedagiados pelo município.

Além disso, com a autorização do DER para um novo acesso à empresa CUTRALE, pela SP-373, mantendo-se ainda a 
entrada pela SP-326, tem acarretado um desvio de tráfego significativo de caminhões, que utilizam a SP-326 sem o paga
mento do pedágio no km 407,5 da SP-326.

A concessionária tem buscado sem sucesso reverter este quadro, além de procurar alertar para os riscos inerentes à 
operação inadequada, que expõe usuários da rodovia em perigo de acidentes, face às manobras irregulares nas operações 
de acesso e saída das rodovias, por aqueles que se utilizam das rotas alternativas.

Soma-se aos fatos acima relatados a grande perda da atividade económica desta micro região produtora de laranja e 
cana de açúcar, atividades em crise no período em questão.

O quadro abaixo sintetiza de forma clara a perda de receitas
ocasionada à empresa concessionária no período 1998 e 1.999.

QUADRO COMPARATIVO DE RECEITA REAL x PROPOSTA FIANCEIRA 
(1998 + 1999)

Valores em milhares de reais
DESCRIÇÃO 1998 1999 TOTAL PROPOSTA VARIAÇÃO PERCENTUAL
RECEITA 5.215 9.759 14.975 25.815 (10.840) (42%)

Não obstante aos fatos acima demonstrados, a empresa concessionária TEBE manteve-se firme no propósito da manu
tenção dos compromissos assumidos em seu contrato com a administração pública, preocupada com os serviços presta
dos aos usuários, apesar da adversidade provocada pela perda de receitas.

DEMONSTRATIVO DOS INVESTIMENTOS
Como já salientado anteriormente, independente das dificuldades enfrentadas pela queda de receita, a empresa con

cessionária se empenhou no atendimento aos compromissos contratuais além de intensificar as intervenções das rodovias 
mais deterioradas, principalmente as SP-323 e SP-351.

Os investimentos acumulados no período até 30/11/99 somam R$ 16.648.072 diante de um previsto de R$ 18.539.500, o 
que corresponde a 89,80% do previsto.

A não integral aplicação dos investimentos previstos se deram por motivos alheios a vontade da empresa conces
sionária, principalmente no que dia respeito aos investimentos em equipamentos e sistemas previstos para a automação 
dos sistemas de pedagiamento (AVI), os quais não foram padronizados pela Secretaria dos Transportes em tempo hábil.

Por outro lado, no sentido de preservar a segurança dos usuários, bem como o conforto, a empresa concessionária 
promoveu investimentos significativos nos meios de sinalização e no pavimento, que se encontrava em condições precá
rias de conservação.

Assim sendo, estudos foram elaborados no sentido de otimizar os recursos previstos para investimento, de forma à 
adequar as intervenções prioritárias, em substituição aos investimentos não autorizados.

O quadro a seguir retrata os investimentos realizados pela empresa concessionária, para o período 1.988 até 
Novembro de 1.999.

OUADRO RESUMO DEMONSTRATIVO DOS INVESTIMENTOS
ESPECIFICAÇÃO PREVISTO REALIZADO

20 ANOS 1998 até 30/11/99
1 - AMPLIAÇÕES PRINCIPAIS - SP 326/323/351 - 9.233.000 -

T.1 - Projetos 1.000.000 -
1.2-2a Pista 8.233.000 -
1.3-Outras - -

2 - DEMAIS OBRAS DE AMPLIAÇÃO / MELHORAMENTOS 31.958.000 6.453.983
2.1 - Projetos 800.000 -
2.2 - Marginais./ Faixas Adicionais 16.728.000 658.442
2.3 - Instalações 2.033.000 5.795.541
2.4 - Passarelas 584.000
2.5 - Dispositivos de Entroncamento 11.154.000 -
2.6 - Outros 659.000 -

3 - EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E SISTEMA DE CONTROLE 17.480.000 3.763.061
3.1 - Veículos p/ Administração e Gerenciamento 1.728.000 108.441
3.2 - Veículos Operacionais 2.928.000 645.436
3.3 - Sistema de Controle de Arrecadação 2.418.000 1.485.068
3.4 - Sistema de Controle de Fiscalização 392.000 -
3.5 - Sistema de Telecomunicações 7.606.000 64.358
3.6 - Sistema de Monitorização de Tráfego 2.291.000 -
3.7 - Equip. da Administração / Software e Consultoria (Diferido) 117.000 1.459.758
3.8 - Outros

4 - DESAPROPRIAÇÕES 1.000.000 23.500
4.1 - Desapropriações 1.000.000 23.500

5 - CONSERVAÇÃO ESPECIAL 28.079.000 6.407.528
5.1 - Pavimento (Recapeamento) 21.186.000 4.332.572
5.2 - Dreno de Pavimento 228.000 429.626
5.3 - Obras de Arte Especiais 1.979.000
5.4 - Dispositivos de Segurança 1.614.000 105.299
5.5 - Sinalização 3.047.000 1.061.862
5.6 - Outros 25.000 478.169

T O T A L 87.750.000 16.648.072

EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS
O modelo proposto pelo programa estadual de desestatização para a concessão de rodovias estaduais, prevê dentro 

da elaboração de seu Plano de Negócios, uma concentração de investimentos nos primeiros anos da concessão, onde a 
Empresa concessionada necessita da capitação de recursos através de capital próprio ou empréstimos de curto e longo 
prazo, já que as receitas previstas são insuficientes para investimentos na operação, manutenção e ampliações do sistema.

Dentro deste modelo, cujos parâmetros financeiros são muito rígidos e agravado pelo desempenho negativo da receita 
de pedágio, seja ela pela recessão econômica ou pelas mudanças ocorridas no sistema concessionado, a empresa TEBE, 
para o perfeito cumprimento dos investimentos previstos em seu plano de negócio, não mediu esforços para garantir os 
recursos necessários de modo a atender os usuários.

Os recursos foram obtidos através de uma maior captação de recursos de curto prazo, que oneraram em demasiado os 
encargos financeiros da empresa, num momento onde os juros bancários chegaram a 45 % após a adoção da política de 
cambio flutuante, pelo Governo Federal.

Outra forma de minimizar os impactos desta disfunção financeira, foi a obtenção de maior aporte de capital dos acio
nistas, antecipando dessa forma, recursos futuros dos próprios acionistas, conforme preconiza capítulo específico do 
Contrato de Concessão.

O quadro abaixo demonstra os empréstimos contratados até 30 de Novembro de 2.000.

DEMONSTRATIVO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS POSIÇÃO EM 30/11/99
Instituição Financeira CONTRATAÇÃO Vencimento Status Finalidade

Data Valor
Banco Brascan S/A 22/04/98 607.547,56 19/02/99 Liquidado Investimento
Banco Brascan S/A 27/05/98 1.015.065,60 24/05/99 Liquidado Investimento
Banco Brascan S/A 13/07/98 1.116.479,23 16/07/99 Liquidado Investimento
Banco Brascan S/A 30/07/98 1.460.907,61 19/07/99 Liquidado Investimento
Banco Brascan S/A 19/02/99 350.000,00 20/05/99 Liquidado Investimento
Banco Brascan S/A 20/05/99 352.641,28 18/08/99 Liquidado Investimento
Banco Cidade S/A 24/05/99 1.100.000,00 23/07/99 Liquidado Investimento
Banco Cidade S/A 19/07/99 1.950.498,03 18/10/99 Liquidado Investimento
Banco Cidade S/A 18/10/99 785.468,53 17/01/00 Em Aberto Investimento
Bic Banco S/A 16/07/99 4.000.000,00 . 14/10/99 Liquidado Investimento
Bic Banco S/A 14/10/99 4.000.000,00 17/01//00 Em Aberto Investimento
Banco Merc. do Brasil 14/10/99 2.000.000,00 11/02/00 Em Aberto Investimento
BCN-FINAME Diversos 1.870.823,59 Diversos Em Aberto Investimento
Mercedes Benz (Leasing) Diversos 310.277,33 Diversos Em Aberto Investimento
Total Geral 20.919.708,76

Estas ações desenvolvidas pela empresa concessionária, garantiram a perfeita sintonia entre o objeto contratado da 
concessão e a realidade executada, onde o grande beneficiado certamente foi o usuário das rodovias concessionadas.

Não podemos esquecer porém que a empresa concessionária há 10 meses aguarda uma solução de equilíbrio econó
mico-financeiro de seu contrato, causado por um ato unilateral do Contratante, e ainda sem solução.

Devem ser analisadas de maneira profunda das solicitações de mudanças, que poderão agravar o estado de equilí
brio previsto da empresa, cujas conseqüências certamente serão refletidas nos usuários em geral, com o retorno das 
condições de insegurança e não conforto dos usuários, e considerável aumento nas estatísticas de acidentados nas 
rodovias paulistas.

INTERFACE ENTRE GOVERNO DO ESTADO E CONCESSIONÁRIA
O Poder Concedente, através da Secretaria dos Transportes, ficou responsável pela promoção da fiscalização dos ser

viços e sistema de informações, de forma a permitir o acompanhamento das concessionárias, inclusive permitir em "real 
time", a verificação da conformidade dos serviços e executar as auditorias específicas.

Para isto foi criada a COMISSÃO DE CONCESSÕES, orgão subordinado a Secretaria dos Transportes, responsável pela 
fiscalização das empresas Concessionárias e composta das seguintes coordenadorias:

Coordenador Geral 
Coordenação de Investimentos 
Coordenação Financeira 
Coordenação de Operações 
Coordenação Jurídica 
Assessoria
Os trabalhos de gerenciamento do programa de concessões estadual está sendo executado pela empresa 

SONDOTÉCNICA, contratada através de licitação pública, com o propósito de acompanhar e gerenciar as empresas conces
sionárias, auxiliando assim, sob o ponto de vista técnico, a comissão de concessões.

Além da estrutura montada pela comissão de concessões com o .propósito específico de fiscalizar as concessionárias, 
foi criada através da Resolução ST- 25 publicada no D.O.E. em 08/12/98 uma Comissão de Acompanhamento e Fiscalização 
- CAF - cujo objetivo é o de "opinar sobre a adequação do padrão de qualidade dos serviços prestados pelas 
Concessionárias em relação às condições estabelecidas nos contratos de concessão".



A comissão C.A.F. para o LOTE 03 é constituida dos seguintes membros:
Representantes Governamentais:
* Deputado DimasCarvalho
* Deputado Vaz de Lima
* Deputado Vitor Sapienza 
Representantes da Comissão de Concessões
* Profa. Zillah Patrícia Bendit
* Marcos Abreu Fonseca
* Mário Manuel Seabra Rodrigues Bandeira 
Representantes da Sociedade
* Nilza Aparecida Mazeeti Ferreira
* Luiz Fernando Carneiro
* Walter de Almeida Braga
Esta comissão tem como objetivo visitas ao lote concessionado de no mínimo 02 (duas vezes) ao ano, ou quantas 

vezes a comissão julgar necessária para observar os parâmetros definidos.
Essas visitas geram relatórios que objetivam fornecer informações para que que possa realizar a contínua melhora da 

infra-estrutura e dos serviços prestados, observando os seguintes tópicos:
1. Continuidade - Frentes de trabalho
2. Regularidade . Obras no prazo previsto

Placas informativas ao longo da rodovia 
Sinalização adequada das obras 
Desapropriações

. Obras de acordo com as normas do meio ambiente.
3. Segurança - Sinalização de desvios
- Segurança dos trabalhadores nas obras
- Segurança dos usuários
4. Sugestões e reclamações diversas.
Os relatórios avaliam as concessionárias atribuindo uma nota final, que oscila de 0 (zero) até 5 (cinco) pontos, origina

da das médias das notas atribuídas aos itens acima, pelos diversos representantes que compõem a Comissão.

6.3. Investigação de irregularidades na obtenção de receitas pelas concessionárias

RENOVIAS
CENTROVIAS

SP-VIAS
Localização das praças de Pedágio
A localização das praças de pedágio do Lote 11 foi estabelecida durante o processo licitatório, no Anexo 4 - Estrutura 

tarifária.
À época da licitação havia uma praça de pedágio já existente na SP 340, em Jaguariúna, na pista sentido Campinas - 

Jaguariúna, com cobrança unidirecional. Situava-se, e ainda hoje se situa, no Km 123 + 500, e era operada pelo DER.
Segundo exigia o edital de licitação em seu anexo 4, a Concessionária deveria instalar nove (9) novas praças de pedá

gio em locais previamente estabelecidos.

Tabela 4 - tarifas Básicas por praças de pedágio
Situação Rodovia Praça de pedágio

Localização Km Tarifa (R$)
Atual SP-340 JAGUARIÚNA 123+500 4,20

FUTURA ANTES 
DAS DUPLICAÇÕES

SP-340

JAGUARIÚNA 123+500 2,20
MOGI MIRIM 157+000 3,20
ESTIVA GERBI 198+300 2,80
CASA BRANCA ' 233+000 2,20
MOCOCA 266+100 2,00

SP-344
AGUAi 209+600 1,40
SÀOJOÀO DA BOA VISTA I 235+000 1,20

SP-342 SÀO JOÀO DA BOA VISTA II 233+000 1,60
SP-350 SÀO JOSÉ DO RIO PARDO 255+000 2,00
SP-215 VARGEM GRANDE DO SUL 35+500 1,20

FUTURA DEPOIS 
DAS DUPLICAÇÕES

SP-340

JAGUARIÚNA 123+500 2,20
MOGI MIRIM 157+000 3,20
ESTIVA GERBI 198+300 3,20
CASA BRANCA 233+000 3,00
MOCOCA 266+100 2,80

SP-344
AGUAi 209+600 2,00
SÀO JOÀO DA BOA VISTA I 235+000 1,20

SP-342 . .SÀOJOÀO DA BOA VISTA II 233+000 2,00
SP-350 SÀO JOSÉ DO RIO PARDO 255+000 2,00
SP-215 VARGEM GRANDE DO SUL 35+500 1,20

Ainda na fase de licitação a Comissão de Licitação modificou a localização da praça de pedágio de Mogi Mirim, retiran- 
do-a do Km 157 + 000 e instalando-a na mesma praça de pedágio já existente em Jaguariúna, no Km 123 + 500.

Após a assinatura do contrato de concessão do Lote 11 novas alterações nas localizações previstas para as praças de 
pedágio se fizeram necessárias, e estas alterações podem ser devidas a 2 motivos principais:

* As praças de pedágio de Estiva Gerbi, Sâo João da Boa Vista I, Aguai, São José do Rio Pardo e Vargem grande do 
Sul foram deslocadas de suas posições originais por questões de visibilidade e segurança para o usuário. Tais deslocamen
tos foram pequenos em relação aos locais originais previstos em edital.

* Já as praças de pedágio de Mococa, Casa Branca e São João da Boa Vista II foram mudadas de localização para aten
der às solicitações das prefeituras destes municípios, que argumentaram ser a localização prevista em edital ruinosa para 
as economias daqueles municípios. Estas praças de pedágio foram posicionadas em locais onde o tráfego de veículos é 
bem inferior ao considerado pela licitante, no caso Renovias Concessionária S.A., em sua proposta financeira. Como conse- 
qüência, estas praças de pedágio estão registrando receitas de pedágio muito inferiores às previstas por Renovias 
Concessionária S.A.. A redução chega a ser de superior a 30%.

A conclusão é que não houve irregularidades na localização das praças de pedágio do lote 11, tendo sido erguidas nos 
locais previstos durante a licitação, e naqueles casos onde isto não se deu, alguns foram deslocamentos foram de pequena 
monta e apenas 3 delas, a pedidos dos prefeitos dos municípios, sofreram deslocamentos significativos. Pode-se afirmar, 
no entanto, que tais deslocamentos não contribuíram para que Renovias Concessionária S.A. auferisse aumento em suas 
receitas de pedágio, muito pelo contrário, tais deslocamentos produziram reduções significativas na receita de pedágio de 
Renovias Concessionária S.A.

SPVias assinou contrato em fevereiro de 2000 e ainda não teve prazo para instalar novas praças de pedágio.
Já as praças de pedágio de Centrovias estão nos locais previstos em edital, a saber:

-SP 310
a) Rio Claro - Km 181 + 400
b) Itirapina - Km 216 + 950
-SP 225
c) Brotas -Km 106 + 800
d) Dois Córregos - Km 143 + 800
e) Jaú - Km 199 + 300
Valores e reajustamento das tarifas de pedágio
As tarifas de pedágio do lote 11, como todas as tarifas de pedágio no Estado de São Paulo, foram fixadas pelo anexo 4 

do edital de licitação, que cumpre as determinações da Resoluções da Secretaria dos Transportes ST-17, de 27 de junho de 
96, ST-18, de 01 de julho de 97, ST-25, de 29 de agosto de 97.

A tabela das tarifas a serem praticadas na praças contam da tabela 4 seguinte:

Tabela 4 - tarifas Básicas por praças de pedágio
Situação Rodovia Praça de pedágio

Localização Km Tarifa (R$)
Atual SP-340 JAGUARIÚNA 123+500 4,20

JAGUARIÚNA 123+500 2,20
MOGI MIRIM 157+000 3,20

SP-340 ESTIVA GERBI 198+300 2,80
CASA BRANCA 233+000 2,20

FUTURA ANTES MOCOCA 266+100 2,00
DAS DUPLICAÇÕES AGUAi 209+600 1,40

SP-344 SAOJOAO DA BOA VISTA I 235+000 1,20
SP-342 SÀO JOÀO DA BOA VISTA II 233+000 1,60
SP-350 SAO JOSE DO RIO PARDO 255+000 2,00
SP-215 VARGEM GRANDE DO SUL 35+500 1,20

JAGUARIÚNA 123+500 2,20
MOGI MIRIM 157+000 3,20

’ SP-340 ESTIVA GERBI 198+300 3,20
CASA BRANCA 233+000 3,00

FUTURA DEPOIS MOCOCA 266+100 2,80
DAS DUPLICAÇÕES AGUAI 209+600 2,00

SP-344 SÀO JOÀO DA BOA VISTA I 235+000 1,20
SP-342 SAOJOAO DA BOA VISTA II 233+000 2,00
SP-350 SAO JOSÉ DO RIO PARDO 255+000 2,00
SP-215 VARGEM GRANDE DO SUL 35+500 1,20

As tarifas estão em reais de julho de 1997. E preciso notar que elas são majoradas quando a concessionária termina o 
programa de implantação de novos trechos de rodovias, com a duplicação de vias simples existente. Assim, logo após 
algumas duplicações, logo após os usuários já estarem utilizando tais duplicações e somente após estarem utilizando tais 
melhoramentos, é que a tarifa passa de tarifa de pista simples para tarifa de pista dupla. Tal procedimento, previsto em edi
tal, é previsto também nas Resoluções da Secretaria dos Transportes.

Anualmente, sempre no mês de julho de cada ano, as tarifas são reajustadas para fazer frente à desvalorização da 
moeda. Renovias Concessionária S.A. já teve dois reajustamentos de tarifas, um em julho de 1998, de 4,9497% e outro em 
julho 1999, de 8,0901%. O reajustamento é feito segundo fórmula de reajustamento estabelecida em edital e consignada 
em contrato. O índice de inflação utilizado é o IGPM, da Fundação Getúlio Vargas, segundo fórmula de reajuste estabeleci
da em edital e parte integrante do contrato.

Compete ao Secretário dos Transportes, cujos poderes legais para fixar tarifas de pedágio foram delegados pelo decre
to na 22.419 de 02 de julho de 1984, sancionar o reajustamento. Significa isto dizer que Renovias Concessionária S.A. não 
reajusta tarifas livremente, antes solicita ao Senhor Secretário dos Transportes a fixação das tarifas de pedágio a praticar 
em suas praças de pedágio.

Visto que Renovias Concessionária S.A. somente pratica as tarifas que o poder Concedente, por ato próprio, fixa, 
nenhuma irregularidade há nas tarifas de pedágio cobradas por Renovias Concessionária S.A. em suas praças de pedágio, 
nem nenhuma irregularidade nos reajustes efetuados pelo Poder Concedente em suas tarifas.

SPVias opera as duas praças de pedágio esistentes em seu lote, praças de Itatinga e Iaras, com tarifa de R$ 4,20, nível 
de julho 97. As tarifas previstas para o lote 20 são:

TARIFAS BASICAS POR PRAÇA DE PEDÁGIO

SITUAÇÃO RODOVIA LOCALIZAÇÃO KM TIPO TARIFA

ATUAL SP 280 Itatinga 208+400 bidirecional 4,20
SP 280 Iaras 278+000 bidirecional 4,20

FUTURA SP 280 Itatinga 208+400 unidirecional 3,00
SP 280 Iaras 278+000 unidirecional 2,00
SP 280 Quadra 149+000 unidirecional 3,00

FUTURA ANTES
DAS DUPLICAÇÕES

SP 258 Buri 252+500 unidirecional 2,30
SP 258 Itararé 341+000 unidirecional 1,40
SP 255 Avaré 240+300 unidirecional 1,60
SP 127 Morro do Alto 129+400 unidirecional 1,70
SP 127 Gramadão 196+400 unidirecional 1,60
SP 270 Alambari 135+000 unidirecional 2,60

FUTURA DEPOIS
DAS DUPLICAÇÕES

SP 258 Buri 252+500 unidirecional 3,20
SP 255 Itararé 341+000 unidirecional 2,00
SP 255 Avaré 240+300 unidirecional 1,60
SP 127 Morro do Alto 129+400 unidirecional 2,40
SP 127 Gramadão 196+400 unidirecional 2,20
SP 270 Alambari 135+000 unidirecional 3,80

O critério das tarifas refere-se a julho de 1997
Já no lote 08 de Centrovias, assim como ocorreu nos demais lotes, foram tomados como referência de cálculo dos 

valores das tarifas a serem cobradas de cada veículo em cada praça de pedágio, os valores básicos de R$ 0,030882 (trinta 
mil e oitocentos e oitenta e dois milionésimos de Real) e R$ 0,043235 (quarenta e três mil e duzentos e trinta e cinco milio
nésimos de Real), por quilómetro de estrada utilizado ou colocado à disposição, respectivamente para rodovia de pista sim
ples e para rodovia de pista dupla.

Tendo em conta que o sistema de arrecadação baseado em praças tipo barreira, não permite a caracterização exata da 
extensão de estrada efetivamente utilizada pelo usuário, o Poder Público adotou o critério pelo qual cada pedágio corres
ponde a determinada extensão rodoviária à disposição do usuário, chamada de trecho de cobertura da praça de pedágio - 
TCP e definida pela respectiva função de ligação, considerando-se as quilometragens abrangidas.

No Lote 8, o TCP das praças de pedágio foram fixados no Edital da seguinte forma:

RO DOVIA LIG AÇÃO Praças de  

Pedágio

TCP (km)

SP 310 C o rd e iró p o lis -Itira p in a  

I t ira p in a -S ã o  Carlos

Rio Claro  

Itirapina

46,540

28,010

SP 225 Itirapina (S P  310) - , Brotas  

G rotas* Jaú  

J a ú -  B a u ru (S P  300) 

Bauru (S P  300) - J a ú

Brotas

Dois Córregos  

Itapuí

Pederneiras

39,570

45,325

29.358

29.358

A tarifa unidirecional, para cada praça de pedágio do lote 8,-foi obtida do produto do TCP a ela correspondente pelo 
valor da base tarifária quilométrica supra consignada, sendo expressa em Reais e centavos e arrendondadas mediante a 
aplicação do seguinte critério de cálculo:

a) quando o algarismo na casa dos centavos for menor que 5 (cinco), substitui-se por 0 (zero);
b) quando o algarismo na casa dos centavos for igual ou superior a 5 (cinco), substitui-se por 0 (zero) e aumenta-se de 

1 (um) o algarismo da casa das dezenas de centavos.
A tarifa básica bidirecional efetiva de cada praça foi a respectiva tarifa unidirecional, calculada na forma supra referida, 

multiplicada por 2 (dois), sendo cobrada dos usários apenas em um sentido. Este critério deve perdurar enquanto se manti
verem as condições operacionais que só permitem a cobrança em praças tipo barreira.

As tarifas de pedágio são diferencias por categoria de veículos em decorrência dos desgastes físicos diferenciados que 
os mesmos acarretam à Rodovia, que implicam custos diferenciados de engenharia rodoviária.

Volumes de tráfego nas praças de pedágio: volumes reais, comparativo com as estimativas de proposta e comparati
vo com os valores de arrecadação.

Os valores tráfego e arrecadação diária em cada uma das praças de pedágio de Renovias Concessionária S.A. foram 
enviados à Comissão Parlamentar de Inquérito. São valores reais do tráfego registrado na praças de pedágio, dia a dia, 
praça por praça, para cada categoria de veículo.

A comparação com dados previstos em proposta é facilmente feita se lembrarmos que as tarifas de pedágio são exata
mente aquelas previstas em edital, ou seja, não há aumentos ou reduções de tarifas a considerar nestas comparações. 
Resulta daí que a variação de receita de pedágio de Renovias Concessionária S.A., para mais ou para menos, só ocorre em 
função da variação de tráfego que realmente passa pelas praças de pedágio. Mas uma tentativa de comparar as estimativas 
originais de tráfego com os valores reais de tráfego leva a algumas constatações desconcertantes: em algumas praças o 
volume real de automóveis é maior que o previsto, mas os de caminhões de categoria II é menos. Os de categoria II podem 
estar acima do previsto, enquanto que os de outras categorias muito abaixo.

Assim, em suas projeções de tráfego feita por categoria de veículos, praça por praça, as estimativas originais são dife
rentes dos valores reais, e estas diferenças existem em todas as praças e atingem todas as categorias de veículos.

A única forma válida de comparar resultados é comparar as receitas previstas com as receitas reais de pedágio, pois aí 
lidamos com moeda, que é o que importa afinal saber.

E sobre as receitas de pedágio Renovias Concessionária S.A. recolhe 3% do valor ao DER, como valor variável da 
Concessão. Assim, a forma mais imediata de constatar um aumento ou uma diminuição nos valores de receita é verifi
car os valores pagos ao DER a título de valor variável de concessão e comparar tais valores com os valores previstos 
em proposta. Os valores reais de valor variável de concessão foi informado à CPI por Renovias Concessionária S.A. e 
os valores previstos em proposta são aqueles constantes da proposta, Quadro 6-B, item 2.3.1, Valor variável da 
Concessão.

Uma análise comparativa com base nos quadros seguintes, aqui resumidos para fácil entendimento e conclusão nos 
revela que:

Valor variável da Concessão 
Reais de julho 97

Previsto proposta: 
Fonte Quadro 6B

Valor realmente 
pago

Queda de receita

Ano 1 (abril 98 a abri!99) 1.426,63 981,32 -31,2%
Ano 2 (apenas 9 meses 
(maio 99 a janeiro 2000)

2.024,96*19/12)=
1.518,72 1.292,50 -14,9%

Assim, é fácil verificar que Renovias Concessionária S.A. teve receita 31% inferior ao valor previsto em sua proposta 
econômico financeira no primeiro ano de concessão do lote 11 e teve receita 15% inferior ao valor previsto em sua propos
ta financeira nos primeiros 9 meses do segundo ano de concessão.

- Assim se conclui que não há irregularidades nas receitas auferidas por Renovias Concessionária S.A. em suas praças de 
pedágio, que por razões diversas encontram-se abaixo das previsões apresentadas em sua proposta económico-financeira.

Conforme salientou o Eng2 José Vitor Soalheiro Couto em seu depoimento, o volume de tráfego está atualmente abai
xo do previsto em todos os lotes, mas espera-se que aumente nos próximos anos, com a recuperação econômica do país.

SPVias assinou seu contrato em fevereiro de 2000 e os dados de tráfego ainda não permitem distinguir uma tendência, 
o que prejudica qualquer análise e conclusão.



Centrovias apresentou à CPI os atestados diários de arrecadação, por praça de pedágio. A documentação está encarta
da em duas Pastas que compõem o Anexo I, de que trata a carta DSU-SP 010/2000.

Considerando que a concessionária pratica a arrecadação pelo valor fixado no Edital, não há falar em aumentos ou 
redução de tarifas, mas tão somente, em variações por volume de tráfego efetivo, e de suas respectivas classificações.

Para aferição de suas receitas e destacando-se que 3% (três por centol da receita bruta corresponde ao pagamento da 
parte variável pela Concessão, os quadro abaixo, lastreado na perspectiva de tráfego constante da proposta, com o movi
mento real de tráfego, evidencia que a Concessionária teve receitas bem inferiores aos valores estimados:

Valor variável da Concessão 
Reais de julho 97

Previsto proposta: 
Fonte Quadro 6B

Valor realmente 
pago

Queda de receita

Ano 1 (junho 98 a maio 99) 1.359,00 824,4 -39,3%
Ano 2 (apenas 6 meses) 
(junho 99 a novembro 1999)

2.146,00*16/12)=
1.073,00 695,5 -35,2%

Como se vê, não há de se cogitar acerca de irregularidades nas receitas auferidas pela Centrovias, porquanto, por 
diversos motivos (atraso na autorização para operacionalizar as praças de pedágio que construiu;_rotas de fuga ...I os 
números demonstram que se encontram aquém das estimativas iniciais.

G ra tu id a d e  d o s  s e rv iç o s  d e  a te n d im e n to  a os  u s u á r io s  e  re c e ita s  acessó rias
Há nos contratos assinados pelas concessionárias uma cláusula específica que trata da cobrança de serviços prestados 

aos usuários. É a Cláusula 29. Fontes Acessórias de Receita, que destaca-se a seguir;
“ 29.1 Além das tarifas de pedágio, a CONCESSIONÁRIA poderá ainda ser remunerada pelas seguintes fontes acessó

rias de receita: . '
I Rendimentos decorrentes de aplicações financeiras;
II Cobrança de serviços prestados aos usuários, com exceção dos previstos no artigo 4a, alínea "e", do REGULAMEN

TO DE CONCESSÃO;
III Cobrança por publicidade;
IV Indenizações e penalidades pecuniárias previstas nos contratos celebrados entre a CONCESSIONÁRIA e terceiros;
V Cobrança de implantação e manutenção de acessos;
VI Cobrança pelo uso da faixa de domínio público, inclusive por outras concessionárias de serviço público, permitida 

pela legislação em vigor.
29.2. Os valores de cobrança dos serviços previstos nos incisos II, V e Vi deverão ser aprovados pelo CONTRATANTE e 

serão reajustados pela mesma fórmula e nas mesmas datas aplicáveis às tarifas de pedágio.
29.3. A revisão dos acessos existentes ou previstos na PROPOSTA, ou na implantação de novos, somente poderá ser 

executada após a autorização do CONTRATANTE, desde que aprovados pelo Poder Concedente."
Assim, a lei estabelece quais os serviços de atendimento aos usuários que são gratuitos, conforme estabelecido no 

Anexo I ao contrato, REGULAMENTO DA CONCESSÃO, aprovado pelo decreto na 41.737, de 24 de abril de 1997.
A Comissão de Concessões exerce ampla fiscalização sobre todos os aspectos económico-financeiro de Renovias 

Concessionária S.A.. É impossível para as concessionárias cobrar dos usuários por serviços de atendimento cuja gratuida
de está estabelecida em lei.

Assim, não há irregularidades que tenham sido cometidas pelas concessionárias quanto a este quesito.
A p u ra ç ã o  d e  ir re g u la r id a d e s  na  re c e ita s  ace ssó ria s  de  f ib ra  ó tic a :
* Das 3 concessionárias que estão sendo investigadas por este relator, uma delas, a SPVias, assinou contrato recente

mente, em 10 de fevereiro de 2.000. Esta concessionária acaba de assumir a admistração das rodovias do Lote 20, em 
pleno funcionamento desta CPI sobre Pedágios em São Paulo.'

* Resta analisar as duas outras concessionárias, Renovias e Centrovias.
* Há no contrato assinado por Renovias Concessionária S.A. uma cláusula específica que trata da cobrança pelo uso da 

faixa de domínio. É a Cláusula 29. Fontes Acessórias de Receita, que destaca-se a seguir;
"29.1 Além das tarifas de pedágio, a CONCESSIONÁRIA poderá ainda ser remunerada pelas seguintes fontes acessó

rias de receita:
I Rendimentos decorrentes de aplicações financeiras;
II Cobrança de serviços prestados aos usuários, com exceção dos previstos no artigo 4a, alínea "e", do REGULAMEN

TO DE CONCESSÃO;
III Cobrança por publicidade;
IV Indenizações e penalidades pecuniárias previstas nos contratos celebrados entre a CONCESSIONÁRIA e terceiros;
V Cobrança de implantação e manutenção de acessos;
VI Cobrança pelo uso da faixa de domínio público, inclusive por outras concessionárias de serviço público, permitida 

pela legislação em vigor.
29.4. Os valores de cobrança dos serviços previstos nos incisos II, V e Vi deverão ser aprovados pelo CONTRATANTE e 

serão reajustados pela mesma fórmula e nas mesmas datas aplicáveis às tarifas de pedágio.
29.5. A revisão dos acessos existentes ou previstos na PROPOSTA, ou na implantação de novos, somente poderá ser 

executada após a autorização do CONTRATANTE, desde que aprovados pelo Poder Concedente."
* Assim, o contrato assinado, em sua cláusula 29.1, inciso VI, estabelece de forma clara que Renovias Concessionária 

S.A. tem direito a ser remunerada pelo uso da faixa de domínio. Tais remunerações deverão ser aprovadas pelo CONTRA
TANTE, que no caso é o DER - Departamento d&Estradas de Rodagem.

* Renovias Concessionária S.A. tem cumprido com as formalidades legais neste sentido e assim pode-se concluir que 
não há irregularidades cometidas por Renovias Concessionária S.A. quanto a cobrança indevida pelo uso da faixa de domínio.

* Cumpre salientar que os cabos de fibra ótica ainda estão sendo implantados no lote 11, o que significa dizer que 
ainda não são operacionais.

* Por tratar-se de tecnologia nova, seu potencial de receita é somente estimado, mas não conhecido.
* Não há irregularidades quanto às receitas acessórias sobre fibras óticas. O assunto ainda encontra-se em estudo pela 

Comissão de Concessões..
* Renovias Concessionária S.A. vem prestando à Comissão de Concessões as informações que lhe vem sendo solicita

das. O contrato firmado a empresa de fibra ótica Barramar cumpre com todas as exigências das leis vigentes. Este contrato 
não tem caráter sigiloso: Renovias Concessionária S.A. .divulgou as receitas que espera obter com este contrato em seu 
balanço anual de dezembro de 1999. A seguir uma transcrição do que foi publicado no balanço anual.

* Renovias Concessionária S.A. firmou em 30 de agosto de 1999, com a Barramar Mercantil Ltda., contrato de instala
ção de rede de Fibras Ópticas, Exploração Comercial e Outras Avenças, que vão proporcionar auferimento das seguintes 
receitas, à saber:

al Aluguel anual de R$ 1.260,00 por quilômetro da malha rodoviária (291,165 Km, à princípio), totalizando o montantes 
de R$ 4^1.687,30 no primeiro ano. A parcela referente ao primeiro ano será devida em trinta (30) dias após o término das 
obras. As demais parcelas serão pagas semestralmente até o dia 30 do mês subsequente ao vencimento do semestre;

b) Após trinta (30) dias da aceitação das redes Barramar e Renovias, e até 31 de dezembro de 2000, R$ 105.170,00 por 
mês. Considerando o funcionamento parcial da rede Barramar, o valor previsto neste item será proporcional à extensão da 
rede em operação.

c) Pagamentos mensais de R$ 157.700,00 à.partir de 01 de janeiro de 2001 até 31 de dezembro de 2001, de R$ 
189300,00 de 01 de janeiro de 2002 à 31 de dezembro do mesmo ano e de R$ 262.900,00 de 01 de janeiro à 31 de dezembro 
de 2002;

d) A partir de 01 de janeiro de 2004, pagamentos mensais de R$ 262.900,00, acrescidos de 5% (cinco por cento) inciden
tes sobre o faturamento da rede Barramar, excedente à R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais);

e) Prêmio de 3% (três por cento) do valor líquido faturado (com exclusão dos tributos incidentes) de contrato firmado 
ou renovado pela Barramar com clientes, pessoas físicas ou jurídicas, encaminhadas pela entidade.

* Já no lote de Centrovias, Lote 08, compreendido pela malha rodoviária entre Cordeirópolis a São Carlos (SP 310) e de 
Itirapina a Bauru (SP 225), não foram iniciados os trabalhos de implantação dos dutos para instalação de fibra ótica.

* Em face dessa circunstância, não há registro, nem mesmo estimava de registro, que tenha por objeto a viabilidade de 
receita. Observou-se, no entanto, que será colocada rede à disposição da concessionária com restrição para ser explorada 
para uso interno.

ECOVIAS DOS IMIGRANTES 
AUTOVIAS 
VIA NORTE

LOCALIZAÇÃO DAS PRAÇAS DE PEDÁGIO 
(al VIANORTE
As praças de pedágio do Sistema Rodoviário do Lote 5 - Vianorte S/A estão localizados nos seguintes pontos:

N.2 RODOVIAS NOME
USUAL

LOCAL
km

TIPO

1 SP-330 Rodovia Anhanguera Sales de Oliveira 350+000 Pista
2 SP-330 Rodovia Anhanguera Ituverava 405+000 Pista
3 SP-322 Rodovia Attílio Balbo Sertãozinho 327+500 Pista
4 SP-322 Rodovia Armando de Sales Oliveira . Pitangueiras 361+000 Pista

Existem 4 (cinco) postos de arrecadação de pedágio instalados.

(b) AUTOVIAS
Todas as praças existentes são do tipo barreira, ou seja, são praças com cabinas instaladas nas pistas. 
As cobranças em todas as praças são realizadas nos dois sentidos de tráfego.
As praças estão localizadas nos seguintes pontos:

RODOVIA LOCAL NOME
SP 255 Km 46+500 Guatapará
SP 334 Km 344 Batatais

Km 377 Restinga
SP 330 Km 281 São Simão

Foram feitas as seguintes interpelações judiciais, com objetivo a suspensão da cobrança de pedágio: 
Praça de Batatais
Ação civil com pedido liminar promovida pelo Ministério Público aforada em 29/03/99.
Liminar deferida sendo seu efeito suspenso pelo Tribunal de Justiça.
Os autos conclusos aguardam deliberação do Julgador.

Praça de São Simão
Ação civil promovida pelo Ministério Público em 29/04/99.
Liminar inicialrriente indeferida e posteriormente revista para conceder o pedido em parte.
As partes recorreram ao Tribunal de Justiça.
O Ministério Público não obteve êxito e a Autovias conseguiu suspender definitivamente o pedido parcial deferido.

. Os autos se encontram com vista à Promotoria de Justiça para manifestar-se sobre as contestações do D.E.R. e 
Fazenda Pública.

(c) ECOVIAS
As praças de pedágio do SAI estão localizados nos seguintes pontos:

RODOVIAS NOME LOCAL km ) TIPO
SP-055 Rodovia Cônego Domênico Rangoni Santos 250+464 Pista
SP-055 Rodovia Padre Manoel da Nóbrega São Vicente 279+950 Pista
SP-150 Via Anchieta Riacho Grande 31+106 Pista
SP-160 Rodovia dos Imigrantes Diadema 15+917 Bloqueio
SP-160 Rodovia dos Imigrantes Eldorado 20+100 Bloqueio
SP-160 Rodovia dos Imigrantes Batistini 25+579 Bloqueio
SP-160 Rodovia dos Imigrantes Piratininga 32+381 Pista

Existem 5 (cinco) postos de arrecadação de pedágio instalados a menos de 35 km da capital.

Apesar das denúncias de irregularidades na instalação da praça de pedágio de São Vicente, constatou-se que os usuá- 
. rios do sistema rodoviário, moradores da região continental de São Vicente, têm a possibilidade de utilização de rota alter
nativa para acessar a região insular de São Vicente, sem o pagamento de pedágio e com redução do percurso.

A rota alternativa existente é totalmente pavimentada e permite que a população local, residente nos bairros Samaritá, 
Jd. Rio Branco e Parque das Bandeiras possam acessar a região central do município de São Vicente, sem pagar pedágio, 
tendo sido esta via construída inclusive pela DERSA, passando pela Av. Nações Unidas e ponte sobre o Rio Barreiros, bem 
como através da Av. Tupiniquins, passando pelo município de Praia Grande e ligando diretamente à Rodovia dos 
Imigrantes.

Além disso, deverá haver a redução da tarifa de pedágio na Praça de São Vicente, quando da conclusão da Duplicação 
da Rodovia dos Imigrantes (se ocorresse hoje, a tarifa sairia dos atuais R$ 4,80 para R$ 2,00.

VALORES E REAJUSTE DAS TARIFAS DE PEDÁGIO
Dentro da sistemática aplicada ao Programa de Concessões Estadual, em que existe a obrigatoriedade de aporte de 

recursos pelos acionistas das concessionárias e, muitas vezes, contratação de financiamentos de longo prazo com organis
mos internacionais e multilaterais, a questão da manutenção das regras contratuais quanto ao reajustamento de tarifas é 
fundamental para a viabilidade da concessão.

No que diz respeito à adoção do IGP-M para o reajustamento das tarifas de pedágio, foi constatado que, à época da 
definição do Programa de Concessões, este índice era o mais adequado à recomposição das perdas decorrentes da infla
ção, tendo em vista os parâmetros que são considerados para sua variação.

Aliás, através de um acompanhamento histórico evolutivo dos índices disponíveis no mercado, constata-se que o IGP- 
M sempre acompanhou os demais índices, e na época da formação do Programa de Concessões, o IGP-M estava evoluindo 
abaixo dos demais índices ao consumidor. A recente alta do IGP-M foi uma questão pontual, influenciada pela crise cam
bial brasileira e fragilidade da economia mundial. A expectativa dos especialistas, entretanto, é uma tendência de queda 
para o IGP-M em relação aos demais.

Quanto à modicidade das tarifas, premissa que a nosso ver deveria ter norteado o Programa de Concessões Estadual, 
entendemos que o Governo não atuou e não vem atuando com esta preocupação. Se assim estivesse atuando, o Governo 
Estadual estaria se utilizando dos dispositivos já previstos nos contratos de concessão, tendentes à ampliação da base tarifária:

Só com a pressão desta Comissão Parlamentar de Inquérito foi possível conseguir do Governo Estadual a intenção de 
reduzir as tarifas atualmente praticadas, conforme inclusive mencionado pelo Secretário de Transportes em seu depoimento.

Entretanto, ao contrário do que foi proposto pelo Secretário, que indicou a intenção de constituir uma "comissão de 
notáveis", constituída por profissionais qualificados e institutos de reconhecida capacidade e idoneidade, entendemos que 
esta tarefa deveria ser atribuída justamente à Agência Estadual de Transportes, cuja criação só está sendo viabilizada pelos 
inúmeros esforços envidados por esta CPI.

Na verdade, um estudo amplo e detalhado objetivando identificar todas as alternativas possíveis para modicidade de 
tarifas deveria ser a primeira grande missão da Agência Estadual de Transportes.

(a) VIANORTE
Os valores das tarifas de pedágio, praticados pela Concessionária, encontram-se baseados nas diretrizes do Contrato 

de Concessão.
O reajuste é regulamentado através de portarias emitidas pela Secretaria dos Transportes.
A portaria de redefinição das tarifas de pedágio, com base na variação anual do índice Geral de Preços de Mercado - 

IGP-M, da Fundação Getúlio Vargas, possui critérios de procedimentos para cálculo da seguinte forma:
A tarifa é diferenciada por categoria de veículo, aplicarido-se o "fator multiplicador por categoria de veículo", sobre a 

tarifa básica de cada praça, distinguindo-se veículos de passeio e comerciais, sendo que nestes últimos é aplicado o fator 
multiplicador sobre o número de eixos.

A tarifa pode ser unidirecional, no caso de cobrança nos dois sentidos da rodovia, ou bidirecional, que é a cobrança em 
um único sentido de rodovia, que é a forma praticada nas rodovias do Sistema Rodoviário do Lote 5 - Vianorte S/A.

Com a finalidade de manuseio do troco, as tarifas sofrem arredondamentos que ocasionam acréscimos ou decrésci
mos nos seus valores, como constata-se no caso do cálculo executado para as praças de Pedágios.

SISTEMA RODOVIÁRIO - LOTE 5 - VIANORTE S/A 
TARIFAS DE PEDÁGIO - (BIDIRECIONAIS)

PRAÇAS DE PEDÁGIO
SP-330 - Rod. Anhanguera

LOCALIZAÇÃO km TARIFA (RS)

Pedágio Sales de Oliveira 350+000 2,90
Pedágio Ituverava
SP-322 - Rod. Attílio Balbo e Armando de Sales Oliveira

405+000 ' 3,50

Pedágio Sertãozinho 327+500 1,30
Pedágio Pitangueiras 361+000 1,60

Os valores das tarifas praticadas atualmente no Sistema Rodoviário do Lote 5 - Vianorte S/A estão reajustadas de acor
do com:

I - Reajustes visando a manter o valor aquisitivo das referências tarifárias, de acordo com a fórmula abaixo, com perio
dicidade anual, sem prejuízo da possibilidade de redução desse prazo, nos termos do inciso III do (3( e (5( do artigo 28, con
jugados com o (1( do artigo 70 da Lei n( 9.069 de 29 de junho de 1.995, ou de ampliação do mesmo prazo, por força de ins
tituto legal superveniente, considerando-se como data base da tarifa, para efeito de aplicação do presente critério, a data 
do último reajuste aplicado, ou seja, julho de 1997.

Ti = |IGP-M(i-2)/IGP-M(-2)] x To
onde:
To = base tarifária quilométrica (ou tarifa 'ATUAL') inicial referente a 01/07/97:
Ti = base tarifária quilométrica (ou tarifa 'ATUAL') reajustada para o mês i;
IGP-MI0-2) = IGP-M referente a 01/05/97;
IGP-Mli-2) = IGP-M referente ao segundo mês anterior ao da data de reajuste;
i = mês de vigência da tarifa reajustada Ti.
II - Revisões extraordinárias de iniciativa do CONTRATANTE, por solicitação da CONCESSIONÁRIA ou não, com base 

em análise do equilíbrio econômico financeiro do CONTRATO.
- Reajuste das Tarifas
Para fins de aplicação de reajustes e revisões de tarifas não referidas à base tarifária quilométrica, deverão ser conside

rados os valores originais vigentes, sem arredondamento e sem quaisquer eventuais descontos.
- Aprovação das Tarifas !
Os cálculos dos valores atualizados.das tarifas serão elaborados pela CONCESSIONÁRIA em conformidade com a 

metodologia especificada nesse Anexo e apresentados à fiscalização do CONTRATANTE, para verificação de consistência e 
encaminhamento à aprovação do PODER CONCEDENTE.

(b) AUTOVIAS
Os valores das tarifas de pedágios são reajustados com periodicidade anual, nos meses de julho, de acordo com as 

condições estabelecidas no Contrato de Concessão.

praça de pedágio Tarifa básica Jul/97 a jun/98 tarifa reajustada para 
o período de jul/98. a jun/99

Tarifa reajustada para o 
período de Jul/99 

a jun/2000
Guatapará 2,80 2,90 3,10

Batatais 1,60 1,70 1,80
Restinga 1,60 1,70 1,80

são simão 3,40 3,50 3,80

(cl ECOVIAS
Os valores das tarifas de pedágio, praticados pela Concessionária, encontram-se baseados nas diretrizes do Contrato 

de Concessão.
O reajuste é regulamentado através de portarias emitidas pela Secretaria dos Transportes.
A portaria de redefinição das tarifas de pedágio, com base na variação anual do índice Geral de Preços de Mercado - 

IGP-M, da Fundação Getúlio Vargas, possui critérios de procedimentos para cálculo da seguinte forma:
1- Existem dois tipos de tarifas
- tarifas básicas - vigentes antes do início da concessão, nas principais praças das seguintes rodovias: Anchieta, 

Imigrantes, Conego Domenico Rangoni (antiga Piaçaguera) e Padre Manoel da Nóbrega (antiga Pedro Tax).
- tarifas quilométricas - vigentes antes do início da concessão, apenas para as praças de bloqueio na rodovia dos 

Imigrantes (Diadema, Eldorado e Batistini)

A evolução dos valores da tarifa básica, praticada nos Pedágios da Rodovia, dos Imigrantes, Via Anchieta, Rod. Conego 
Domenico Rangoni e Padre Manoel da Nóbrega, está ocorrendo da seguinte forma:

JUL/97—> R$4,20'
JUL/98—> R$4,40
JUL799 —> R$4,80



Verifica-se que se fosse aplicado o critério da Tarifa Quilométrica, que passará a vigorar após a conclusão das obras da 
2® pista da Rodovia dos Imigrantes, estas tarifas seriam de:

JUL/97 - >  R$6,20 
JUL798—> R$6,40 
JUL799 —> R$7,00

Em contrapartida, os pedágios da Baixada serão reduzidos em 58%, o que significaria, para os valores.de hoje, uma 
redução de R$ 4,80 para R$ 2,00.

2 - A tarifa é diferenciada por categoria de veículo, aplicando-se p "fator multiplicador por categoria de veículo", sobre 
a tarifa básica de cada praça, distinguindo-se veículos de passeio e comerciais, sendo que nestes últimos é aplicado o fator 
multiplicador sobre o número de eixos.

3 - A tarifa pode ser unidirecional, no caso de cobrança nos dois sentidos da rodovia, ou bidirecional, que é a cobrança 
em um único sentido de rodovia, que é a forma praticada nas rodovias do SAI.

4 - Para facilitar o troco, as tarifas sofrem arredondamentos que ocasionam acréscimos ou decréscimos nos valores, 
como se constata no caso do cálculo executado para a praça de Diadema, localizada na Rodovia dos Imigrantes - km 16, 
que desde 1996, mantém seu valor em R$0,40. A razão de não ter sido alterado este valor até o presente momento, apesar 
da evolução da inflação, é a metodologia de cálculo adotada, conforme demonstrativo abaixo:

Cálculo sem aplicação da regra de arredondamento
JUL/1997 - Tarifa quilométrica unidirecional = R$ 0,22 x 2 (bidirecional) = R$ 0,44 
JUU1998 - Tarifa quilométrica unidirecional = R$ 0,23 x 2 (bidirecional) = R$ 0,46 
JUL/1999 - Tarifa quilométrica unidirecional = R$ 0,25 x 2 (bidirecional) = R$ 0,50 
Aplicando-se a regra de arredondamento, contida na portaria de reajuste, temos os valores praticados:

JUL/1997 - Tarifa quilométrica unidirecional = R$ 0,22
Aplicando-se o critério de arredondamento = R$ 0,20 x 2 (bidirecional) = R$ 0,40

JUL/1998-Tarifa quilométrica unidirecional = R$ 0,23
Aplicando-se o critério de arredondamento = R$ 0,20 x 2 (bidirecional) = R$ 0,40

JUL/1999 - Tarifa quilométrica unidirecional = R$ 0,25
Aplicando-se o critério de arredondamento = R$ 0,20 x 2 (bidirecional) = R$ 0,40

SISTEMA ANCHIETA IMIGRANTES
TARIFAS DE PEDÁGIO (BIDIRECIONAIS)

PR A Ç A S  DE PEDÁGIO
LO CALIZAÇÃO

-KM
•TARIFA .(R$)

SP 160 - ROD. DOS IMIGRANTES

Pedágio Diadema (* ) 15+917 0,40

Pedágio Eldorado (* ) 20+100 1,00

PedágioBatistini (* ) 25+579 • 1,60

Pedágio Piratininga 32+381 4,80

SP 160 - ROD. ANCHIETA

Pedágio Riacho Grande 31+106 4,80

SP 055 - C.D.R.

Pedágio Santos 74+586 4,80

SP0S5-PM N

Pedágio Sâo Vicente 63+800 4,80

Os valores das tarifas praticadas atualmente no Sistema Anchieta Imigrantes estão reajustadas de acordo com:

I. Reajustes visando a manter o valor aquisitivo das referências tarifárias, de acordo com a fórmula abaixo, com perio
dicidade anual, sem prejuízo da possibilidade de redução desse prazo, nos termos do inciso III do (3( e (5( do artigo 28, con
jugados com o (1( do artigo 70 da Lei n( 9.069 de 29 de junho de 1.995, ou de ampliação do mesmo prazo, por força de ins
tituto legal superveniente, considerando-se como data base da tarifa, para efeito de aplicação do preçente critério, a data 
do último reajuste aplicado, ou seja, julho de 1997.

Ti = [IGP-M(i-2)/IGP-M(0-2)l x To
onde:
To = base tarifária quilométrica (ou tarifa 'ATUAL') inicial referente a 07/97:

■ Ti = base tarifária quilométrica (ou tarifa 'ATUAL') reajustada para o mês i;
1GP-M0I-2) = IGP-M referente a 05/97;
IGP-M(i-2) = IGP-M referente ao segundo mês anterior ao da data de reajuste;
i = mês de vigência da tarifa reajustada Ti.
II. Revisões extraordinárias de iniciativa do CONTRATANTE, por solicitação da CONCESSIONÁRIA ou não, com base 

em análise do equilíbrio econômico financeiro do CONTRATO.
Reajuste das Tarifas
Para fins de aplicação de reajustes e revisões de tarifas não referidas à base tarifária quilométrica, deverão ser conside

rados os valores originais vigentes, sem arredondamento e sem quaisquer eventuais descontos.
Aprovação das Tarifas
Os cálculos dos valores atualizados das tarifas serão elaborados pela CONCESSIONÁRIA em conformidade com a 

metodologia especificada nesse Anexo e apresentados à fiscalização do CONTRATANTE, para verificação de consistência e 
encaminhamento à aprovação do PODER CONCEDENTE.

Vale destacar que no Sistema Anchieta Imigrantes as tarifas atualmente cobradas já eram aplicadas pela DERSA, antes 
dá concessão à Ecovias. Além disso, não há previsão dê implantação de novas praças de pedágio.

VOLUMES DE TRÁFEGO NAS PRAÇAS DE PEDÁGIO: VOLUMES REAIS, COMPARATIVO COM AS ESTIMATIVAS DE 
PROPOSTA E COMPARATIVO COM OS VALORES DE ARRECADAÇÃO

O risco pela projeção de receitas de arrecadação é exclusivo da concessionária; assim, a perda ou não de receita não 
gera direito a reequilíbrio económico-financeiro contra o Poder Concedente.

(a) VIÀNORTE

■QUADRO COMPARA I IVO DA RODOVIA SP - 322---------------------------------------------------------
RECEITA -  EM R E A IS  ; --- ---------- ---

Més
PROPO STA K hA LIZA D O VAk IAÇA o

Valor Orignal vir KTOposta 
Comgido(1)

vir proposta 
Acumulado Sertàoznho Pitangueiras Total Realizado vir Keauzaao 

Acumulado Em RS Em%

abr/98
maV98
jun/98
jul/98
ago/98
set/98
out/98
nov/98
dez/98
jan/99
fevV99

1.557.722 
1.544.424 
1.500030 
1.654.047 
1.969.673 
1 735.100

1.634 824 
1.620.668 
1.574.277 
1.735.917 
2.067.166 
1.820.982

1.634.824
3.255.693
4.829.970
6.565.887
8.633.053

10.454.035

144.604
741.376
659.485
621.612

77.981 
339 807 
272.699 
268.955

222.585
1.081.183

932.183
890.567

222.565
1.303.767
2.235.951
3126517

(1.634.824)
(3255.693)
(4.607.385)
(5.262.120)
(6.397.103)
(7.327.518)

-100,00%
-100.00%
•95.39%
•80.14%
-74,10%
-70.09%

TOTAL ANO • 1 ■ 9 .K 9 J K  I 10.454.035 "  TU7.07S U 9.4 44 3.126.517

VEÍCULOS EQUIVALENTES--------
PROPOSTA KfeALIZAUU — VARIA vA U ------

Sertáozarho Pitangueiras Total Proposta Acumuaao
Proposta Sertéozintw Pitangueiras Realizado Acumulado

Realizado Veie. Eqwv. Em %
mar/98
atxf98
mai/98
jun/98
jul/98
•00*98
set/98
out/98
nov/98

353.727 
350.341 
341 066

142.036
141.215
136.286

495.764
491.556
477.372

495 764 
987.320 

1.464.692 120.503 51.988 172.491 172.491

(495.764)
(987.320)

(1.292.201)

•100,00%
-100.00%
-88,22%

dez/98 384.427 141.397 525.825 1.990.517 617.813 226.538 844 351 1.016.842 (973.675) -48,92%
jan/99 442.441 184.757 627.198 2.617.715 549.571 181.799 731.370 1.748.212 (869.503) -33.22%
fev/99 385 556 167.231 552.787 3.170.502 518010 179.303 697.313 2445525 (724.977) -22.87%

TOTAL - ANO -1 ~ nrrsjtr ~lhz.9Z2 3TTO58T 015357 U9.US 1441525

NOTA: (l)-Vatoréomiÿdo corresponda 8 i f la proposta atoaiizaòe até a datada receita raatz)ida.

QUADRO COMPARATIVO DA RODOVIA SP -  330
R EC EITA  - EM REAIS

MéS
PROPOSTA R EALIZADO VARIAÇÃO

Valor Original Vir Proposta 
Comotdo (11

Vir Proposta 
Acumulada Sales Ituverava Total Realizado Vir Realizado 

Acumulado Em RS Em %
mar/98 2.320516 2.320.516 2.320.516 655234 788.044 1.443.278 1.443.278 (877.239) -37,80%
abr/98 2.310 116 2.310 116 4630.633 ' 833 204 991 236 1.624440 3.267.718 (1 362915) -29.43%
mai/98 2.206.812 2.206.812 6.837.445 - 842.006 1.006.165 1.848.170 5.115.888 (1.721.557) -25.18%
jun/98 2.175.627 2.175.627 9 013.071 - 774.854 . 974.247 1 749.101 6.864 988 (2.148 083) -23.83%
jul/98 2.554 469 2680.908 - 11.693.979 920 854 1.159.226 2.080.080 8.945.068 (2 748.911) -23.51%
ago/98 2.234.913 2.345.535 14.039 514 879.919 1.071.895 1.951.814 10.896.882 (3.142.632) -22.38%
set/98 2.275.768 2.388 411 16.427.925 885.480 1.047.372 1.932.852 12.829.734 (3598191) -21.90%
out/98 2.199 040 . 2.307.885 18 735.810 - 903.632 1.089264 1.992.896 14 822.630 (3.913.180) •20.89%
nov/98 2.113840 2.218.468 • 20 954.279 - 879.336 1.043.821 1.923.156 16.745.787 (4 208.492) -20.08%
dez/98 2.185.127 2.293.284- 23.247.563 • 1.267.468 1.292.166 2.559634 19305.421 (3 942.142) •16.96%
jan/99 2.548 329 2.674.464 25922.027 . 1.204.148 1.211.397 2.415.545 21.720.966 . (4.201 061) -16,21%
fev/99 2 297 443 2411 160 28 333 187 ' 1.156.167 1 096 416 2252583 23 973.549 (4 359638) •15.39%

TOTAL - ANO -1 27.422.000 28.333.187 11.202.302 12.771.247 23.973.549

v e í c u l o s  e q u iv a l e n t e s

Més
PROPO STA R EALIZADO VARIAÇ > O

Sales Ttuverava Total Proposta Acumulado
Prooosta Sales ituverava Realizado Acumulado

Realizado Veie. Equrv. Em %
278 536 288.122 566.656 566.656 156.008 167.630 343.638 343.636 (223.020) •39.36%
278.040 266.044 564.084 . 1.130 742 198 382 236.009 434.391 778.029 (352.713) -31.19%

mai/96 262.669 276.114 538.984 1.669.726 • 200.478 239 563 440.041 1.218070 ■ (451.656) -27.05%
266.504 264.530 531.033 - 2.200.759 184.489 231.964 416.453 1.634.523 (566.236) -25.73%

juras 320.596 302.555 623.153 • 2.823.913 - 209.285 263.461 472.746 2.107.269 • (716.644) -25.38%
ago/99 268 447 277.299 545.746 3.369.658 * 199.982 243.613 443.595 2.550.864 (818.794) -24.30%
set/98 282.287 273.029 555.316 ' 3924.975 • 201.246 236.039 439 285 2.990.149 (934.826) -23.82%
Out/98 261.719 275.377 537.096 4 462.070 205.371 247.560 452.931 3.443.060 (1.018.990) -22.84%

250 843 265.477 516.320 4.978.390 199.649 237.232 437.081 3.880.161 (1.098.229) •22.06%
261 793 '271 826 533619 5.512.009 576.122 567.348 1.163.470 5 043.631 (468.378) -6.50%

jan/99. 339.041 281.742 620.783 • 6.132.792 547 340 550.635 1 097.975 6.141.606 8.814 0.14%
fev/99 306.082 253.566 559.647 6692439 525.531 498.371 1.023 902 7 165.508 473 069 7.07%

TOTAL - ANO - 1 3.376.7S9 3.315.681 6.692.43» 3.404.083 3.761.425 7.165.508
NOTA: (1) • Valor eomgkJo corresponda ao valor original da proposta atualizado até a data da receita reate ada.

(b) AUTOVIAS

COMPARATIVO ACUMULADO RECEITA:PROPOSTA x REALIZADO
RECEITA -  E M  REAIS

MéS
PROPOSTA REALIZADO VARIAÇÃO

Vetor Onginai Vir Proposta 
Corrioido 111

Vir Proposta 
Acumulado SP 322 SP 330 Total Realizado Vir Realizado 

Acumulado Em RS Em%
mar/98 2.320516 2.320.516 2.320.516 1.443.278 1.443.278 1.443.278 (877.239) -37,80%
abr/98 2310 116 2.310.116 4 630.633 1 824 440 1.824.440 3.267.718 (1.362.915) •29.43%
mai/98 2.206.812 2.206.812 6.837.445 1.848.170 1.848.170 5.115.888 (1.721 557) •25,18%
jun/98 2)175.627 2.175.627 9.013.071 1 749 101 1.749.101 6.864.988 (2.148 083) -23.83%
jul/98 2.554.469 2.680.908 11 693.979 2 080.080 2.080 080 6.945.068 (2.748.911) -23.51%
ago/98 ' 2.234 913 2.345.535 14.039.514 1.951.814 1 951.814 10.896.882 (3.142.632) -22.38%
set/98 3 833 490 4 023.236 18.062.749 1.932 852 1.932.852 12.829.734 (5.233.016) -28.97%
out/98 3.743.463 3 928 753 21.991.503 1.992 896 1.992.896 14.822.630 (7.168873) -32.60%
nov/98 3.613870 3.792.746 25.784.249 222.585 1.923.156 2.145.741 16 968.371 (8.815.877) -34.19%
dez/98 3.839.174 4.029.201 29.813.450 1.081.183 2.559.634 3 640.817 20.609 188 (9.204.262) -30.87%
jan/99 4.518.003 4.741.630 34.5S5.060 932.183 2.415.545 3.347.728 23.956.916 (10.598.164) -30.67%
fev/99 4 032 543 4.232 142 38 787222 890.567 2.252583 3.143.150 27 100.066 (11 687156) -30.13%

TOTAL ANO -1 37.382.996 36.787.222 3.126.517 23.973.549 27.100.066

C O M PARATIVO  A C U M U LA D O  V EÍC U LO S EQUIVALENTES: PROPOSTA x REALIZADO

Més PROPOSTA REALIZADO VAR1AÇAO
SP 322 SP 330 Total Proposta Acumulado

Proposta SP 322 SP 330 Realizado Acumulado
Realizado Veie. Equiv. Em %

mar/98 566.658 566.658 566.658 343 638 343.638 343 638 (223020) •39.36%
abr/98 564 084 564.084 1.130742 . 434 391 434.391 778 029 (352.713) -31,19%
maV98 538984 538.984 1.669726 440 041 440.041 1.218 070 (451 656) -27.05%
jun/98 531-033 531.033 2.200759 416453 416.453 1.634.523 (566.236) -25.73%
juras 623153 623.153 2.823.913 472.746 472.746 2.107.269 (716 644) •25.38%
ago/98 545746 54S.746 3.369.658 443S95 443595 2.550.864 (818 794) -24,30%
set/98 495 764 555.316 1 051.060 4.420.738 439285 439265 2.990.149 (1.430 589) -32.36%
out/98 491 556 537.090 1.028 652 5449.390 452.931 452 931 3.443.060 (2.006.310) •36.62%
nov/98 477 372 516320 993.691 6 443.082 172.491 437.081 609.572 4 052 652 (2.390 430) •37.10%
dez/98 525.625 533 619 1.059 444 7 502.525 844 351 1.163.470 2.007.821 6 060 473 (1.442.052) •19.22%
jan/99 627.198 620 783 1.247.981 8.750.507 731 370 1.097.975 1.829.345 7.889 818 (860 689) -9.64%
fev/99 552787 559 647 1.112434 9.862.941 697.313 1.023 902 1 721 215 9 611 033 (251 908) -2.55%

TOTAL • ANO ♦ 1 3.170.502 6.892.43» 9.862.941 2.445.525 7.165.508 9.611.033
NOTA: (1) • Valor corrigido corresponde ao valor original da proposta atualizado até a data da receta realizada.

Tráfego Total por Praça - Ano 1

MÊS SÃO SIMÄO BATATAIS GUATAPARÁ RESTINGA

set/98 169.799

out/98 175.415

nov/98 155.179

dez/98 197.325

jan/99 189.815 -
-fev/99 163.026

mar/99 - 165.841

abr/99 348.279 217.098

mai/99 .349.334 283.858 139.612

jun/99 337.137 267.361 168.656 97.560

- jul/99 375.875 281.583 176.047 170.494

ago/99 345.081 265.857 186.852 163.300

TOTAL 2.972.106 ■ 1.315.757 671.167 431.354

Tráfego Total por Praça - Ano 2

MÊS SÄOSIMÄO BATATAIS GUATAPARÁ RESTINGA

set/99 336.595 263.342 167.593 * 157.331

out/99 351.729 278.527 174.622 167.717

nov/99 334.747 272.492 170.459 159.410

dez/99 401.060 298.325 180.524 . 167.063

jan/00 401.983 281.204 166.840 153.250

fev/00 346.124 268.706 169.276 143.161

mar/00 398.302 289.007 177.457 157.139

TOTAL 2.570.540 1.951.603 1.206.771- 1.105.071

REALIZADO 5.542.646 3.267.360 1.877.938 1.536.425

PROPOSTA 7.076.097 2.492.896 3.055.650 1.237.134

PERDA -21,67% 31,07% -38,54% 24,19%



Arrecadação Total por Praça • Ano 1

MÊS SÃO SÍM ÁO BATATAIS GUATAPARÁ RESTINGA

set/98 1.120.860,40

out/98 . 1.155.475,20

nov/98 1.033.511,60

dez/98 1244.108,80

» jan/99 1.185.401,80

fev/99 • - 1.067.484,00

mar/99 1139.397,60

abr/99 1.995.028,70 513.037,05

mai/99 1978.077,50 641.165,20 717.187,40

jun/99 • , 1894.597,25 596.921,85 851044,15 237.858,05

jul/99 2.144.877,70 648.315,90 918.776,45 434.899,80

ago/99 2.119.761,60 631.664,10 1.031.737,35 440.728,20

TOTAL ' 18.078.582,15 3.031.104,10 3.518.745,35 1.113.486,05

Arrecadação Total por Praça - Ano 2

MÊS: i SÄO SIM ÄO BATATAIS GUATAPARÁ RESTINGA

set/99 ; 2.042.317,60 628.401,60 887.083,60 420.741,00

out/99 ; 2.135.151,60 670.518,00 927.471,95 462.375,00

nov/99 j 2.028.217,70 659.070,00 •908.334,10 428.067,90

dez/99i 2.359.815,20 711.092,70 944.901,70 423.509,40

jan/QO : 2.413.385,70 670.081,50 887.170,40 378^000,90

' fev/oa 2306.904,00 648.998,10 903.535,30 353.058,30

m ar/00 .2.688.594,30 703.881,00 953.380,20 397.989,90

TOTAL : 15.972.386,10 4.692.042,90 6.411.877,25 2.863.742,40

; REALIZADO 34.050.968,25 7.723.147,00 9.930.622,60 3.977.228,45

; PROPOSTA : 46.623.012,50 13.071.965,83 16.160.995,00 6.092.150,83

PERDA : -26,97% -40,92% -38,55% -34,72%

(Cj ECOWAS

Trifego Tõtal por Praça Ano f

Mês Batistini Diadema Eldorado Piratininga Riacho Grande Santas São Vicente

Jun/98 37.483 506.688 204.877 549.507 463.110 . 254.793 219.386

; Jul/98 35.360 478.666 186.756 610.302 509.826 273.390 245.231

Ago/98 36.382 502.156 203315 565.035 485.846 269,582 234.227

Set/98 35.008 489.390 203.292 632119 499.358 282.793 257.723

Out/98 35.739 509.692 210.114 707.420 525.044 277.256 246,919

Nov/98 35,766 494.480 208.128 656.806 528.552 330.222 311.288

Dez/98 36.913 487.670 195.667 1011.662 745.095 341.765 367.279

Jan/99 33.306 440.625 179.324 1.018.549 727.716 520.931 659.681

Fev/99 30.804 420.785 178.717 754.952 546.884 337.052 368.111

Mar/99 37,345 519.803 228.263 632.608 508.446 288.579 243.403

Abr/99 33.386 475.469 203.674 624.297 491.716 279.710 253.778

Mai/99 36.056 512.434 217.798 548.769 453.160 251.456 211.607

TOTAL 423.548 5.837.858 2.419.925 8.312026 6.484.753 3.707.529 3.618.633

Tráfego T o o l por Praça Ano 2

Mês Batistini Diadema Eldorado Piratininga Riacho Grande Santos São Vicente

Jun/99 32911 487.752 195.996 528.063 433.711 232.761 193.606

Jul/99 33.460 497.412 183.833 682502 535.630 291.527 - 268.952

Ago/99 34.066 516.837 201.529 569.683 '  471.556 272.874 218.079

Set/99 31.270 469.244 196,454 667.781 504.991 293.749 267.958

Out/99 30.846 478.809 193.870 765.528 539.317 313.278 270.223

Nov/99 31.668 469.482 ' 192.002 665.391 505.251 335.566 296.865

DêZ/99 36.937 487.205 190.487 901.673 618.534 308.802 301.565

Jan/00 35.588 441.249 172.140 895.829 598.949 443.115 534.568

Fev/00 33.184 467.404 193.894 559,661 443.079 249.492 217.232

TOTAL 299.930 4.315.394 1,720.205 6.236.111 4.651.018 2.741.164 2.569.048

REALIZADO 723.478 10.153.252 4.140.130 14.548.137 11.135.771 6.448.693 6.187.681

PROPOSTA 1.500.241 11.141.077 4.448.985 14,602.646 11.031.851 6.594.455 7.134.518

PERDA (51,78%) (8,87%) (6,94%) (0,37%) 0,94% (2,21%) (13,27%)

Arrecadação Total p o r  Praça Ano 1

Mês Batistini Diadema Eldorado Plretininga Riacho Grande Santos São Vicente

Jun/98 59.81220 219,628.80 179.200,80 3.428,468.40 3.145.117.50 1.850.408.70, 1.101.632.70

Jul/98 56.357,70 207.74120 164.754,00 3.769.669.20 3.552.808.80 1.962.426,40 1.255.570.80

Ago/98 57.320,20 217.103,20 177.319.20 3.518,405,00 3290232.00 1.916.618,00 1.213.465.00

Set/98 55.491,10 211,992.20 177.039,60 3.993.866,80 3.370.017,20 2.041254,60 1.309.770,00

Out/98 56.203,00 219.886,40 182.476.40 . 4.312.686,40 3.409.740,40 2.009.759,40 1.258.013,00

Nov/98 56.154,00 212.986.40 180.261,60 4.042869,60 3.382497,80 2.208.599,80 1.544.411.00

Dez/98 57.271,20 209.750,80 170.472,00 6.461.420,80 4,304.559,60 2.231.037,60 1.811.704.40

Jan/99 51.793,00 188.999.20 156.400,80 5.343.518.40 4.159.471,80 2923.597,60 3.081,357,40

Fev/99 47.952,80 180.574,00 154.460,80 4.163.456,00 3,361.619,80 2.120.278,60 1.772.227,60

Mar/99 58.206,40 222.978.80 198.180,00 3.933.646,20 3.412.578,20 2.024.369,60 1.252079.40

Abr/99 51.818.20 203.171,20 176.227,20 3.726.124.60 3.306.435,00 1.899.893,60 1.274,831.80

Mai/99 55.610,80 219.406,40 188.404,00 3.641.035,20 3.123.590.80 1.832.142.40 1.097.056,40

TOTAL 663.990.60 2.514216,60 2.105.196,40 49.335.166,60 41.818.666,70 25.020.386.30 17970.119.50

Arrecadação Total p o r  Praça A no 2

Mês Batistini Diadema Eldorado Piratininga Riacho Grande Santos São Vicente

Jun/99 51.135,00 209.255,20 170.532,00 3.656.160,20 3.027.835,80 1.737.606,20 1.002.652,20

Jul/99 59.129,60 213.563,20 200.146,00 4.662.333,60 3.773.568,00 2178.141,60 1.455.967,20

Ago/99 60.822,40 221.942,40 218.951,00 4.417.840,80 3.520.872,00 2.189.822,40 1.245.444,00

Set/99 57.168,00 204.658,20 211.905.50 4.799.342,40 3.632584,80 2.239.108,80 1.463.865,60

Out/99 66.480,80 209.440,80 212.911,50 5.269.965,60 3.808.999,20 2.429.17200 1.492123,20

Nov/99 58.010,40 205,371,00 214,232,00 4.890.104,00 3,634,776,00 2.503.185.60 1.610.512,80

Dez/99 66.688.IXI 212566.60 211.333,00 5.643.801,60 4.080.792.00 2256.667,20 1.637.438,40

Jan/00 63.048,80 192.523.20 190.858.00 5.389.644,00 4.005.881,60 2.815.495,20 2.741.104,80

Fev/00 60.491,20 203.746,80 213.207,50 3.662805,60 3.287.491,20 1.826.949.60 1.202949,60

TOTAL 532.974,20 1,873.067,40 1.844.076,50 42.191.997,80 32.772600.60 20,176.148,60 13.852.057,80

REALIZADO 1.196.964.80 4,387.284.00 3.949.272,90 91.527.164,40 74.591.267.30 45.196.534,90 31.822177,30

PROPOSTA 3.675.628.57 6.322.932,50 5.593.206.88 93.215.235,24 80.830.857,14 59.386.166.67 46.649.319,05

PEROA . (67,44%) (30,61%) (29,39%) (1,81%) (7,72%) (23,89%) (31,78%)

OS CUPONS DE PEDÁGIO DA DERSA E O DESCONTO CONCEDIDO AOS CAMINHÕES
Foi constatado que as concessionárias recebem os cupons de caminhoneiros, de emissão da Dersa ou do DER. 

Posteriormente esses cupons são trocados por dinheiro no DER. A concessionária recebe o valor da tarifa cheia. Os des
contos são absorvidos pelo Estado conforme previsto em Portaria emanada pela Secretaria Estadual de Transporte.

Este subsídio concedido pelo Governo do Estado de São Paulo é totalmente ilógico e fere os princípios da igualdade, 
visto que é direcionado a uma categoria específica de usuários, razão pela qual deve ser extinto.

Mais do que isto, o desconto atenta contra a própria lógica do Programa de Concessões Estaduais.

RECEITAS ACESSÓRIAS: RECEITAS PELO USO DA FAIXA DE DOMÍNIO
Além de receber a receita proveniente da arrecadação de pedágio, as concessionárias ainda recebem receitas acessórias.
As receitas acessórias auferidas pela Concessionária dividem-se em:
* Painéis publicitários, instalados ao longo das rodovias, fora de sua faixa de domínio, pois atualmente ainda não exis

te regulamentação por parte do Poder Concedente para a exploração comercial dentro da faixa de domínio.
* Acessos comerciais e industriais para as rodovias {postos de gasolina, universidade, colégios, industrias).
* Arrendamentos de áreas disponíveis, dentro da faixa de domínio, para exploração comercial (barracas de frutas, 

estações rádio-base, estacionamento de veículos)
* Cessão de uso da faixa de domínio para instalação de fibra óptica;
* Estadias nos Pátios de Apreensão, decorrentes da apreensão de veículos por parte da Polícia Rodoviária, com guin- 

chamento e guarda do veículo. O veículo só sai do pátio após regularização de todas as infrações levantadas pela Polícia 
Rodoviária, que é a responsável pela liberação do mesmo.

* Cargas Especiais, regulamentada através de portarias do DER, realizadas através de programações preestabelecidas 
e possuem um acompanhamento técnico e de policiamento rodoviário.

* Eventos Publicitários, tais como filmagens, enfim eventos que dependem de uma utilização, com fechamento total ou 
parcial das rodovias, gerando um custo para a operacionalização da rodovia.

* Ações promocionais, que consistem na distribuição de folhetos/amostras nas praças de pedágio.
Foi constatado que as receitas acessórias já eram previstas na proposta das concessionárias e portanto compunham a 

equação económico-financeira do Contrato de Concessão.

RECEITAS ACESSÓRIAS: FIBRA ÓPTICA
Ficou esclarecido que o contrato com a empresa Barramar Mercantil Ltda. tem como objeto a cessão do uso da faixa 

de domínio do Sistema Rodoviário, sendo tal negociação permitida pelo contrato de concessão.
A Barramar Mercantil Ltda. é uma empresa de infra-estrutura, registrada na ANATEL, que não explora serviços de tele

comunicações, mas somente coloca a disposição de terceiros (empresas operadoras de telecomunicações, TV a Cabo, 
Internet, etc.) a infra-estrutura de cabos e dutos de fibra óptica instalada nas rodovias.

Além disso, foi apurado que a Barramar negociou os contratos em momentos diferentes com cada concessionária, par
ticipando de uma concorrência privada feita por cada uma delas.

Quanto às estradas operadas pelo DER e DERSA, foi constatado que a Barramar solicitou formalmente o direito de pas
sagem, o qual lhe foi conferido em épocas distintas, e após um tempo razoável, sendo que o direito de passagem conferido 
à Barramar é a título precário.

VIAOESTE
TRIÂNGULO DO SOL 

COLINAS
Em seu Relatório, o nobre Relator José Zico Prado analisou de forma agrupada as questões envolvendo a investigação 

de irregularidades tanto no cumprimento dos contratos quanto na obtenção de receitas por parte das três concessionárias. 
Por essa razão, a análise circunstanciada fica remetida ao item 6.2 anterior.

Adicionalmente, o nobre relator abordou, em seu Relatório, os aspectos a seguir.

RECEITAS ACESSÓRIAS
Além das gordas receitas de pedágio, preveem os contratos de concessão, em sua cláusula 30 do capitulo XI, fontes 

acessórias de receita.
Mais especificamente em seu inciso VI, que diz:
"Cobrança pelo uso de faixa de domínio público inclusive por outras concessionárias do serviço público, permitida 

pela legislação em vigor".
Estas receitas recebem o nome de ônus variável e parte dela é devida ao poder concedente pelo concessionário.
Depoimentos dados na CPI e matérias na imprensa chamaram a atenção à rede de fibras óticas instalada pela empre

sa Barramar ao longo das rodovias concessionados. A chamada infovia.
Em seu depoimento à CPI o Sr. Plínio Assmann, disse sobre a infovia:
"...Quando o presidente Clinton assumiu o poder ele definiu um modelo americano, a nova comunicação americana. 

Criou as condições para a internet e para a infovia. Nós sabíamos disso. Eu mesmo tinha participado da instalação de fibra 
ótica na Fepasa".

Em outro trecho, diz:
"...A competição fez com que esse preço da fibra ótica subisse e a Anatei, que não existia, fez a regulação disso.
Qual foi a nossa posição? Falamos nas audiências públicas que esse era um mercado. É claro que alguns licitantes tive

ram mais risco, mais acesso às informações e puseram no seu ônus de concessão receitas que eram acessórias. Outros, 
mais conservadores, não usaram. A posição do Governo é a seguinte: eu estou aqui e você tem condições de fazer fibra 
ótica aqui. Eu tenho certeza que alguns concessionários ganharam a concessão pagando um ônus maior porque apostaram 
na fibra ótica. E isso não deu prejuízo para o Estado, porque aparece no ônus da concessão.

Agora o problema tem outra magnitude, portanto, é possível que a agência, nas novas licitações, faça com que o ônus 
da concessão seja repartido em duas partes - uma rodoviária e a outra de fibra ótica. No fundo, é ônus da concessão. Tanto 
faz, mas ele já pode dizer "Eu quero saber", porque no fundo é uma questão de ficar sabendo. Qual é a proposta para a 
fibra ótica e agir, o que nós não pudemos fazer, em termos de desenvolvimento econômico. Vai ganhar pontos aquele con
cessionário que investir mais em fibra ótica do que apenas em rodovia. Isto é aberto para ser feito agora e eu acho que 
podè ser feito com os trabalhos da agência, nos novos editais, na novas concessões que forem sendo feitas".

Neste caso o Sr. Secretário não considerou que a Lei 8987, em seu artigo 11, permite que, outras fontes provenientes 
de receitas acessórias sejam utilizados com vistas a favorecer a modicidade das tarifas.

Ou seja, se melhor avaliada a receita destes contratos, poderíamos contar com tarifas mais baixas, para o usuário ao 
invés de maior ônus ao governo.



Preocupante, também, é que grande número de contratos firmados entre as concessionárias e a empresa Barramar 
possuem em suas cláusulas de preço uma parcela variável sobre os contratos firmados entre a Barramar e terceiros, difí
ceis de serem controladas pelo poder concedente.

Sobre o assunto manifestou-se o Sr. José Vítor Soalheiro Souto, Coordenador Geral da Comissão de Monitoramento 
das Concessões da Secretaria de Transportes:

"... o Senhor vai ver que existem nos diversos contratos com condições diferentes, tanto da parte fixa, quanto uma 
parte variável. Então, existem contratos que estabelecem que 5% do faturamento "cedente a trinta milhões o concessioná
rio vai ter o direito de tudo aquilo que foi faturado acima de trinta milhões naquele seu trecho, ele vai ter o direito a uma 
participação de 5%, outros estabeleceram que terão percentual de participação sobre o faturamento em relação a clientes 
que eles tenham apresentado para a Barramar, na verdade é uma preocupação nossa, uma preocupação dos próprios con
cessionários..."

Mais à frente:
Por exemplo: se a parte variável que o concessionário vai ter na participação do faturamento daqueles que utilizaram 

serviços da Barramar e foram apresentados pelas concessionárias dificilmente vou poder entrar na Barramar, vou ter que 
entrar via concessionária mesmo para saber em que contratos ela é anuente, foi ela que apresentou, para saber o que está 
acontecendo, quanto ela está faturando em cima daquilo. Não é uma coisa simples, é uma coisa que nós precisamos real
mente estudar e necessária, fazendo uma autocrítica, acho que de fato é necessário.

Neste caso, poderia o poder concedente ao aprovar os valores de cobrança, conforme determina o item 30.2 da 
Cláusula 30 do contrato de concessão, não autorizar valores variáveis, minimizando assim as perdas decorrentes de sua 
incapacidade de fiscalização dos mesmos.

Para que se verifique a importância da receita acessória, proveniente dos contratos de fibra ótica, elaboramos compa
rativo dos 9 lotes concessionados, entre o valor a ser pago de ônus (em valores atuais) com o valor a ser recebido, consi- 
derando-se apenas a parte fixa, da empresa Barramar. (tabela 12)

Tabela 12
COMPARATIVO BARRAMAR X ONUS

CONCESSIONÁRIA 1 2 2/1
VALOR ATUAL VALOR ATUAL % %

ÔNUS ** BARRAMAR ** ÔNUS
AUTOBAN 614.684,00 29.696,98 4,83 27,27
AUTOVIAS 30.420,00 17.705,28 58,20 5,75
CENTRO VI AS 39.539,00 5.796,19 14,66 6,70
ECOVIAS 72.280,00 36.651,42 50,71 . 5,34
RENOVIAS 70.316,00 15.604,09 22,19 12,55
TEBE 7.578,00 5.867,53 77,43 5,61
TRIÂNGULO DO SOL 64.441,00 4.216,93 6,54 8,50
VIANORTE 103.552,00 6.787,21 6,55 20,01
VIAOESTE .197.888,00 ? ' 30.442,90 15,38 14,51
TOTAL 1.200.698,00 152.768,53 12,72 14,87
** ATUALIZADO A TAXA DE 14% AO ANO
OBS. VALORES EXPRESSOS EM MILHARES DE REAIS;
OBS. OS VALORES EXCLUEM PARTE VARIÁVEL
FONTE: COMISSÃO DE MONITORAMENTO DAS CONCESSOES/BARRAMAR

Já em dezembro de 93 o então Governador Luiz Antônio Fleury Filho anunciou a criação da Infovias S/A destinada e 
implantar e explorar sistema integrado de telecomunicações para transmissão, emissão ou recepção de símbolos, caracte
res, sinais, escritos, imagens, sons e informações de qualquer natureza.

Na oportunidade do lançamento de protocolo, foi comunicado que a Eletropaulo deteria 25% das ações de um negócio 
avaliado em US$ 15 Bilhões, até o ano de 2005, que acabou não se concretizando por falta de aval dajelebrás.

E evidente, em primeiro lugar, que o governo tinha conhecimento da potencialidade do mercado de fibras óticas e da 
possibilidade de obter receitas acessórias importantes desse negócio. Poderia, então, deixá-lo de fora da licitação das 
estradas e realizar uma licitação específica, obtendo todos os recursos para seus cofres. Poderia ainda, incluir nos contratos 
que as receitas acessórias deveriam repercutir imediatamente nas tarifas, contribuindo para a sua redução e beneficiando o 
usuário. Não fez nada disso e permitiu que todas as receitas acessórias obtidas revertam pata o bolso das empresas.

O lucro obtido dessa exploração é tão significativo que, como vimos, representa em alguns casos mais da metade dp 
valor do ônus devido ao governo. E diga-se ainda, que as receitas advindas das fibras óticas da BARRAMAR são apenas 
parte do que ainda podem as concessionárias obter em receitas acessórias.

O próprio representante da BARRAMAR afirmou perante a CPI que existem inúmeras outras concessionárias utilizando 
as margens das rodovias e que até agora não são cobradas pois não existe um mapeamento completo do sub-solo. É claro 
que assim que este mapeamento estiver pronto irão as concessionárias atrás de receber novas receitas de empresas de 
telefonia, água, energia, petróleo, gás, etc.

Por fim, existe o mercado publicitário que ainda não foi regulamentado. Com essa regulamentação, a possibilidade de 
aproveitamento das margens e dos canteiros das rodovias vai aumentar, bem como as receitas acessórias. É portanto ridí
culo que o Governo mantenha sua parte sobre as receitas em apenas 3% ou que não exija que elas contribuam para a redu
ção das tarifas.

Vale ressaltar que os contratos celebrados pelo DER e a DERSA com a Barramar, por não terem sido precedidos de lici
tação, tiveram os preços fixados em comum acordo. Tais valores são, no entanto, menores do que os obtidos pelas conces
sionárias em estradas da mesma importância. No caso do DER não foi estabelecido um valor para instalação dos dutos, 
sendo que a instalação já foi iniciada. .

DA FISCALIZAÇÃO
Falta de Fiscalização sobre o número de veículos
Apesar do moderno sistema de verificação da passagem de veículos, ele ainda é restrito ao controle da própria conces

sionária. Pelo que constatamos nos depoimentos dos diversos membros da Comissão de Fiscalização não existe uma veri
ficação permanente da Comissão sobre os números fornecidos. Essa verificação é feita por amostragem o que, evidente
mente, não dá confiabilidade aos números.

A solução para esse problema passa pela interligação das praças de pedágio com a Secretaria ainda não foi executada 
conforme previsto no Contrato da Barramar com a DERSA. Com essa ligação a fiscalização podería ser efetuada on-line 
dando segurança à fiscalização.

Fiscalização das Receitas Acessórias
O Governo do Estado deve receber 3% de todas as receitas acessórias obtidas pelas concessionárias. Conforme depoi

mento do Sr. José Vitor à CPI, a Comissão não tem estrutura para acompanhar todos os contratos o que, evidentemente, 
pode implicar em perdas de receita para o Estado.

AUTOBAN
Localização de Praças de Pedágio
O Sistema Anhangüera - Bandeirantes que compõe o Lote 1 de concessões do Estado de São Paulo, já era operado 

pela DERSA e DER anteriormente a transferência para a Concessionária. A Concessionária recebeu e continuou a operação 
de 5 (cinco) praças de pedágio, a saber:

Conforme previsto no Edital de n9 007/CIC/97, a Concessionária se obrigava a colocar em operação, uma nova praça de 
pedágio localizada no km 118 da Via Anhangüera - SP 330, no prazo máximo de 12(doze) meses, a contar da assinatura do 
Termo de Contrato de Concessão. A liberação da operação desta praça foi condicionada à conclusão, por parte da 
Concessionária dos investimentos em modernizações e melhorias nas 5 (cinco) praças de pedágio existentes. Esta ativida
de foi complementada em novembro de 1998 e em 18 de dezembro de 1998 foi iniciada a operação da Praça de Pedágio de
M a . p i  u  1 i o  .  C d  o o n

R o d o v i a
P r a ç a  d e  P e d á g i o

L o c a l i z a ç ã o K m R e s p o n s á v e l

S P  3 3 0  -  A n h a n g ü e r a
P e a is 2 6 + 4 9 5  - D e r s a

V a l in h o s 8 2 + 0 0 0 D e r s a

L im e ir a 1 5 2 + 0 0 0 D e r

S P  3 4 8  - B a n d e i r a n t e s
C a m p o  L im p o 3 9 + 0 4 7 D e r s a

I tu p e v a  ( * ) 7 7 + 4 3 0 D e rs a

Sistema na data de assinatura do Contrato

Rodovia
Praça de Pedágio

Localização K m

SP 330 - Anhangüera

P e ru s 2 6 + 4 9 5

V a lin h o s 8 2 + 0 0 0

l im e ir a 1 5 2 + 00 0

S P  3 4 8 -Bandeirantes
C a m p o  L im p o 3 9 + 0 47

• I tu p e v a  {* ) 7 7 + 4 3 0

Sistema após a implantação da Praça de Nova Odessa -  km 118*000 SP- 
330

Rodovia
Piaça de Pedágio

Localização Km

SP 330-Anhangüera

Perus 26+495

Valinhos 82+000

Nova Odessa 118+000

Limeira 152+000

SP 348-Bandeirantes
Campo Limpo 39+047

Itupeva 0 77+430

Sistema após a conclusão do Prolongamento da Rodovia dos 
Bandeirantes

Rodovia
Praça de Pedágio

Localização Km

SP 33Ù-Anhangüera

Peius 26+495

; V a liio s 82+000

NovaOdessa 118+000

Limeira 152+000

SP 348-Bandeirantes

Campo Limpo 39+047

Itupeva (*) 77+430

Nova Odessa 117+732

lim eira 159+483

Valores e reajustamento das tarifas de pedágio
De acordo com o previsto no Anexo 4 do Edital 007/CIC/97, as tarifas tem atualização monetária anual, em julho de 

cada ano, segundo a variação acumulada do IGPM, medida no período de 12 meses, até dois meses anteriormente a aplica
ção deste reajuste. A Concessionária vem praticando èsta obrigação contratual, sendo ás tarifas básicas a vlgir, a partir da 
data de reajuste, publicadas no Diário Oficial do Estado de São Paulo, através de resolução do Secretário do Transportes.

Além das atualizações monetárias anuàis, óEdifaf já previu â alteração nas tarifas de pedágio do Lote 1, quando da 
entrada, em operação, da Praça de Pedágio do km 118 - SP 330, com a redução da tarifa básica de pedágio da Praça de 
pedágio do km 152-SP 330. ............. .  ̂ .......

O quadro abaixo demonstra a evolução das tarifas de pedágio no Lote 1 -  Sistema Anhangüera - Bandeirantes, contem
plando os dois efeitos acima apresentados:

A) Período Maio/98 a Dezembro/98

R o d o v i a

P r a ç a  d e  P e d á g i o

L o c a l i z a ç ã o K m
T a r i f a  B á s i c a  R $

J u i / 9 7 J u i m

S P  3 3 0  -  A n h a n g ü e r a
Perus 26+495 4 ,2 0 4 ,40

Valinhos 82+000 4 ,2 0 4 ,4 0

Lim eira 152+000 4 ,2 0 4 ,4 0

S P  3 4 8  - B a n d e i r a n t e s
C am po Lim po 39+ 047 4 ,2 0 4 ,4 0

Itupeva (*) 77+430 4 ,2 0 4 ,4 0

B ) A  p a r t ir  d e  12 /d eze m b ro /98  -  c o m  a e n tra d a  e m  o p e ra ção  da  p ra ç a  de  
N o v a  O d essa

R o d o v ia L o c a l iz a ç ã o Km
T a r i f a  B á s ic a  R $

J u l / 9 8 J u m

S P  3 3 0 - A n h a n g ü e r a

Perus 26+495 4,40 4,80

Valinhos 82+000 4,40 4,80

Nova Odessa 118+000 4,00 4,20

Limeira 152+000 3,00 3,20

S P  3 4 8  - B a n d e ir a n t e s
Campo Limpo 39+047 4,40 4,80

Itupeva (*) 77+430 4,40 4,80

(*) A lte ra d a  a  d en o m in a ção  d e  V inhedo  p a ra  Itu p e v a



Volumes de tráfego nas praças de pedágio: volumes reais, comparativo 
com as estimativas de proposta e comparativo com os valores de

arrecadação

Tráfego Total aor Praça Ano 1

0 
% 
«t1
0
Q

!s

Mês Campo Limpo Itupeva Parus Valinhos Nova Odessa Limeira Total
Mai-98 1.188.303 598.091 380.253 361.350 0 470.583 2.998.580
Jun-98 1.112.296 575.604 355.663 348.481 0 440.427 2.832.471
Jul-98 1.222.582 651.292 380.435 363.992 0 511.144 3.129.445
Ago-98 1.193.621 635.556 391.274 390.857 . 0 475.119 3.086.427
Set-98 1.174.775 646.215 377.759 375.164- 0 469.133 104X046
Out-98 1.237752a 680.544 390.659 376.153 ' Ö 490.194- 3.175078
Nov-98 1.181.053 600.952 372.614 341.579 0 420.875 1917.073
Dez-98 1.303.582 698.046 413.494 350.772 569.003 535.846 1870.743
Jan-99 1.191.598 623.166 364.086 315.317 766.800 484.408 1745375
Fev-99 1.047.746 536.778 347.793 286.031 666.271 418.935 1301554
Mar-99 1.157.191 566.351 381.764 - 330.000 702.770 419.798 1557.874
Abr-99 1.168.909 587.083 374.808 317.609 707.019 438.772 1594.200
Total 14.179.184 7.399.678 4.530.602 4.157.305 3.411.863 5.575.234 39251888

Tráfego Total >or Praça Ano 2 (atéFev/00)
Mês Campo Umpo Itupeva Perus Valinhos Nova Odessa Umeira Total

Maj.9 9 1.190.106 580.414 385.862 331.322 705.812 422.802 1619318
Jun-99 1.133.869 559.520 373.109 312.156 687.196 415.322 1481.172
Jul-99 1.241:133 624.996 405.438 324.348 720.028 470.393 1789338
Ago-99 1.172.782 557.455 397.160 324.741 674.894 421.263 1549295
Set-99 1.157.372 558.414 369.995 306.789 644.617 402.568 1439755
Out-99 1.229.824 604.805 394.375 315.322 683.882 431710 1689918
Nov-99 1.154.847 562.891 388.157 305.076 638.430 396.199 1447.600
Dez-99 1.321.122 668.867 421.743 317.345 739.258 485.893 3.954.228
JarvOO 1.210.275 607.402 369.603 289.361 687.248 449.430 1613.319
Fev-0 0 1.107.410 536.663 353.559 285.511 615.244 383.642 1282029
Total 11.915740 5.861.427 1859.001 1111.971 9799809 4,282222 39829.970

N
O
ï
*(s
I

R aatiad o  . 26.097.924 13.261.105 8.389.603 7.269276 10.208.472 9.857.456 75081836
Proposta 27.663.383 13.725.288 9.351.012 8.106.468 9.100.760 11.893.830 79.840.741
VARIAÇÃO (5.65%) (3.38%) (10,28%) (10.33%) 1217% (17,12%) (5.95%)

Peia Análise dos dados apresentados, cobrindo os 22 (vintè e  dois) meses de 
Concessão, o tráfego apresenta-se com um valor de 5 ,96  %  abaixo do 
previsto em  proposta.

Arrecadação Total por Praça Ano 1

Mês Campo Limpo Itupeva Perus Valinhos Nova Odessa Limeira Total
Mai-98 6.742.216 3.227.351 2.100.578 2.085.107 3.175.809 17.331.061
Jun-98 6.291.961 3.331.133 1.981.142 2.038.149 2.997.215 16.639.600

1» Jul-98 7.053.009 3.818.738 2.203.507 2.168.971 3.507.282 18.751.506
O
z Ago-98 6.852.507 3.770.532 2238.548 2.311.584 3.328.747 18.501.919
<8 Set-98 6.755.004: 3.841.248 2.177.028 2.218.924 3.284.230 18266.435

§ Out-98 7.077.957 4.002.491 2.238.540 2.208.105 3.352.917 18.850.008
Nov-98 6.815.644: 3.451,815 2.140.290 1.949.226 2.938.720 . 17.295.696

3 Dez-98 7.315.928 3.783.782 2.311.485 1.955.050 3.002.978 2668.916 21.037,240

1 Jan-99 6.554.273 3.329.027 2.037.576 1.743.236 4.140.816 2077.493 19.882421
Fev-99 5.817.623 2886.420 1.947.790 1.583.468 1641.794 1.845.068 17.722162
Mar-99 6,528.155- 3.102.451 2182.820 1.829.496 3.913.746 1.935.164 19.491.831
Abr-99 6.461.778 3.131.401 2.108.047 1.743.995 3.797.514 1.917.984 19.160.719
Total 80.276.055 41.675390 25.667.350 23.835.311 18.496.848 33.008.644 222960.597

Arrecadação Total por Praça Ano 2 (até Fev/00)

Mês Campo Limpo Itupeva Perus Valinhos Nova Odessa Limeira Total
Mai-99 6.630.881 3.121.899 1188.421; 1.816.665 3.842.678 1.901.631 19.502176
Jun-99 6.378.913 2016.640 2115.260 1.721.845 3.710.890 1.870.316 18.813.865

O Jul-99 7.470.554 3.593.290 2.477.426 1.929.718 3.969.384 2141.013 21281.385
z Ago-99 7.303.966 3.327.660 2.467.445 1.953,776 3.888.308 2060.173 21.011.327

ò Set-99 7.163.861 3.284.102 2336.304 1.858.510 3.654.575 1.971.654 20.289.097
Q
s Out-99. 7.511.244 3.518.206 2516.602: 1.909.310 3.846.045 2100.158 21.401.585
á Nov-99 7.103.146 3.302.393 2.523.370 1.854.386 3.627.017 1.970.192 20.380.504

i Dez-99. ■8.035.622 3.856.049 2.832.075 1.897.466 4.074.286 2.289.664 22.765.152
Jan-00 7.301.061 3.478.915 2,287.011 1.724.387 3.732.108 2.070.162 20.593.644
Fev-00 6.873.494' 3.184.166 2227295: 1.708.008 3.485.874 1.886.886 19.385.725
Total 71.772743 31683.320 23.771.210 18.384.072 37.831.165 20241.849 »5.684.359

Realizado 152048.798 75.359.7W 49.438.560 42.219.383 56.328.013 53.250.493 428.644.956
Proposta 171.6S.039 78.583.648 58.171343 46.7W.057 54.953.026 72760.183 482841.295
VARIAÇÃO (11.43%l (4,10%) <15.02$ (9,61%) 2 56% (26.81%) (11,22%)

Quanto à arrecadação verifica-se que, no período de 01/05/98 a 29/02/2000, a Arrecadação de Pedágio da 
Concessionária ficou 11,22 % abaixo daquela prevista em proposta.

Destaca-se que, de acordo com o depoimento do Sr. Mário Seabra Rodrigues Bandeira - Coordenador Administrativo 
e Financeiro da Comissão de Concessões, realizado em 6 de abril de 2000, os sistemas de arrecadação atualmente em 
operação nas concessionárias são automáticos, de tecnologia americana, canadense, japonesa, francesa e italiana, exaus
tivamente utilizados nesses paises de origem, como também no Brasil, pela DERSA e DER, sendo o que existe de mais 
moderno, hoje, no controle de arrecadação.

Foi apresentado, pelo depoente, um diagrama de funcionamento do sistema, enfocando todas as etapas desse con
trole. Segundo o mesmo o sistema tem internamente uma auditoria que registra todas as ações de violação dos dados ali

registrados, sendo que a informação que a concessionária apresenta para a Comissão de Concessões, oriunda deste 
módulo. A Comissão de Concessões, através das auditorias que realiza periodicamente, sendo a última 2 (dois) meses 
antes da data do depoimento, não identificou qualquer tipo de violação que possa por em risco o sistema e as informa
ções fornecidas à Comissão de Concessões. Ressaltou que não existe sistema anti-fraudes, sendo entretanto, o mais 
importante no sistema de arrecadação adotado, o registro de qualquer problema ocorrido, facilmente identificado e corri
gido nas auditorias regulares.

Além das auditorias realizadas por técnicos da Coordenação Administrativa e Financeira da Comissão de Concessões, 
denominadas visitas periódicas, são realizadas mais 2 (dois) tipos de auditorias:

- Contagem de veículos, realizadas por terceiros (contratados);e,
- Auditorias externas independentes dos sistemas de arrecadação (contratadas).
As contagens de veículos são realizadas através de câmeras colocadas entre 300 a 400 m após as praças de pedágio, 

durante 7 dias, 24 horas e com a presença de 2 (dois) técnicos da Comissão de Concessões. Os dados obtidos são compa
rados com aqueles apresentados pelo sistema de controle da concessionária, sendo que as variações encontradas, até o 
momento perfeitamente compatíveis com os modelos estatísticos existentes.

Ainda, segundo o Sr. Mário Bandeira, as instituições financeiras que estão fornecendo os empréstimos de longo prazo 
para as Concessionárias, citando-se a Caixa Econ. Federal, BNDES, IFC, dentre outras, são também agentes fiscalizadores 
desses sistemas de controle de arrecadação, tendo inclusive tecido rasgados elogios aos mesmos.

Quanto à instalação do AVI, segundo do Sr. Mário Bandeira, o sistema é similar ao dos mísseis balísticos, está muito 
bem estruturado, é seguro, não sendo motivo de preocupações, conforme o mesmo. Ressaltou que com a implantação do 
AVI poderá inclusive vir a ser reduzida a perda de receita de arrecadação registrada pela concessionária, de 11,22 % em 
relação à proposta, pois faria com que aqueles caminhoneiros que se utilizam de recibos falsos, contra as determinações 
dos donos de frotas, sejam forçados a seguir a rota definida e passem pelas praças de pedágio.

A implantação deste sistema automático de cobrança de pedágio está atrasada, segundo o Sr. Secretário dos 
Transportes, porque o Estado exigiu a interoperabilidade do sistema. De acordo com o mesmo, até 19 de junho 3 (três) 
concessionárias vão iniciar a operação comercial assistida, sendo que hoje já estão utilizando, destes dispositivos, os veícu
los de PMRv, da fiscalização do Poder Concedente e da própria concessionária. As demais concessionárias tem um prazo de 
60 (sessenta) dias, após 19 de junho de 2000 para iniciar as suas operações com AVI. Citou inclusive que poderá vir a ter 1,5 
milhões de veículos com tags até o ano 2.002 e que as concessionárias estão contratando uma empresa, terceirizada, para 
implantar e operar uma Central de Gestão de Meios de Pagamento, com a fiscalização da Secretaria dos Transportes.

O s cu p o n s  d e  p e d á g io  da  DERSA e o  d e s c o n to  c o n c e d id o  a os  C a m in h o n e iro s
O Estado tem praticado, uma política de subsídio aos transportes, através de descontos escalonados e com valor máxi

mo de 20 % (vinte por cento), concedidos aos transportadores de cargas, transportadores autônomos de cargas e/ou enti
dades representativas destas categorias e transportadores de passageiros do Estado de São Paulo.

As Concessionárias tem a obrigação de receber os cupons nas praças de pedágio, sendo porém ressarcidas, pelo valor de 
face dos mesmos, através de rotina implementada pela Secretaria dos Transportes. Em contrapartida, o ônus do desconto 
concedido é integralmente absorvido pelo Estado, inclusive deslocando recursos orçamentários para cobrir estes benefícios.

O Sr. Secretário dos Transportes, referindo-se a esta questão afirmou que a partir da regulamentação do Vale 
Pedágio, instituído pelo governo federal, este desconto poderá vir a desaparecer.

G ra tu id a d e  d o s  s e rv iço s  d e  a te n d im e n to  a os  u s u á rio s
A Concessionária, atendendo ao disposto no Edital e Contrato de Concessão vem prestando os serviços de atendimen

to aos usuários, através de serviços de guincho leve, guincho pesado, primeiros socorros médicos, telefonia de emergên
cia, serviço de informação ao usuário - 0800, distribuição de revistas e de informativos em praças de pedágio e nos postos 
de serviços espalhados pelas rodovias, bem como mantém ouvidoria à disposição dos usuários.

Todos estes serviços são disponibilizados de forma gratuita e indistinta a todos os usuários do sistema rodoviário sob 
a administração da Concessionária AutoBAn.

Por outro lado, também neste quesito a fiscalização realizada pela Comissão de Concessões mostra-se ineficiente e 
pouco aparelhada para acompanhar a qualidade dos serviços prEstados. Apesar de já terem sido completados 2 (dois) 
anos desde o início das concessões no Estado, foram emitidas um número ínfimo de notificações e de multas pela inexecu- 
ção ou execução em níveis não compatíveis com os padrões estabelecidos em Edital, de tais serviços obrigatórios.

R ece itas acessó rias : re c e ita s  p e lo  u so  d a  fa ix a  d e  d o m ín io
No caso da AutoBAn, foi previsto na Proposta - Metodologia de Execução - Volume 5 - Capitulo V - Plano de Negócios 

, apresentada pelo Consórcio Jaraguá, um valor global das receitas acessórias de R$ 98.284,93 mil, que comparados com 
os R$ 7.883.026,21 mil previstos como receitas de pedágio, ao longo dos 20 (vinte) anos de concessão, representam cerca 
de até 1,25 % da receita de pedágio. Estas receitas seriam obtidas a partir da exploração dos serviços previstos no Edital 
e no Contrato de Concessão.

A concessionária, de acordo com as Demonstrações de Resultados referentes aos exercícios findos em 31/12/98 e 
31/12/99, realizaram uma receita acessória acumulada de R 4.053,00 mil, que representa cerca de 1,04 % da receita de 
pedágio arrecadada no mesmo período, estando aquém, até o momento do valor médio acima mencionado.

Em que pese ser este valor percentualmente baixo, não podemos esquecer que em valores absolutos tratam-se de 
receitas significativas.

Sobre estas receitas incidem, também, os pagamentos de ônus variável para o DER, no percentual de 3 % do montante 
obtido.

R ece itas acessó rias : fib ra  ó tic a
A AutoBAn firmou, em 01/06/99, contrato com a empresa Barramar Mercantil Ltda visando a exploração da Faixa 

de Domínio, com a implantação de Rede de Dutos ao longo e dentro da faixa de domínio das rodovias que integram o 
Sistema Rodoviário Anhanguera-Bandeirantes. Esta Rede de Dutos será por sua vez, arrendada pela empresa 
Barramar, para terceiros, que instalariam e operariam redes de fibras ópticas com a finalidade de transmissão de 
dados, imagem e som.

e acordo com o Contrato apresentado à esta CPI, a Barramar pagará à AutoBAn, pela utilização da faixa de domínio das 
rodovias, parcelas mensais, com valores de acordo com o seguinte:

- Primeiro ao trigésimo sexto mês: R$ 250.000,00
-Trigésimo sétimo ao centésimo oitavo mês: R$364.500,00
- Centésimo nono ao centésimo sexagésimo oitavo mês:

R$ 524.000,00
- Centésimo sexagésimo oitavo ao final da

Concessão (abril de 2018): R$ 642.800,00
Computando-se a receita total a ser auferida ao longo do Contrato de Ocupação da Faixa de Domínio da AutoBAn, 

pela Barramar, obtém-se um valor total de R$ 104.652,00 mil, que comparados com a receita total de pedágio prevista na 
Proposta representa cerca de 1,33 %. Sobre este valor o Estado receberá um valor de R$ 3.139,56 mil, a título de ônus 
variável.

Em que pese ser este valor percentualmente baixo, não podemos esquecer que em valores absolutos tratam-se de 
receitas significativas.

IN T E R V IA S
L oca liza çã o  d e  P raças d e  P edág io
A localização das praças de pedágio deverão ser as indicadas no Edital de Licitação e suas correções indicadas nas per

guntas e respostas do mesmo Edital, com alguns ajustes em função de aspectos técnicos.
V a lo re s  d as  ta r ifa s  d e  p e d á g io
Os valores cobrados na única praça de pedágio em operação no Lote 06 são os mesmos que vinham sendo cobrados 

pelo DER, quando passou a operação da praça de Pirassununga para a INTERVIAS em 18/02/00, ou seja R$ 4,80/eixo.
R e a ju s ta m e n to  das  ta r ifa s  de  p e d á g io
Como os preços apresentados na proposta se referem à data base de julho de 1997, quando o contrato foi assinado em 

17/02/00, a tarifa básica já havia sido reajustada em 13,442% para os anos de 1998 e 1999, com validade a partir de 1o de 
julho de 1999, para vigorar até 30 de junho de 2.000, quando haverá novo reajuste conforme contrato.

V o lu m e s  de  trá fe g o  n as  p raças  d e  p e d á g io : v o lu m e s  rea is , c o m p a ra tiv o  c o m  as e s tim a tiv a s  d e  p ro p o s ta  e  c o m p a ra ti
v o  c o m  o s  v a lo re s  d e  a rrecadação

Apresenta-se, a seguir a projeção de volume de tráfego, por praça de pedágio, constante da proposta da vencedora da 
licitação, que serviu de base para a previsão de receita.

QUADRO DE PROJEÇÃO DE TRÁFEGO
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Receitas acessórias
Receitas pelo uso da faixa de domínio
Ainda não foi efetivada nenhuma receita acessória pela Concessionária do Lote 06, como também não foi ainda assina

do nenhum contrato de publicidade nem de uso da faixa de domínio.
Receitas acessórias: fibra ótica
Com relação áo Lote 06 nada ainda foi aventado sobre fibra ótica, por parte da nova Concessionária.

TEBE
DESCRIÇÃO DO SISTEMA DE PEDAGIAMENTO
No trecho objeto da CONCESSÃO do denominado LOTE 03, antes da transferência do controle do SISTEMA EXISTEN

TE, havia a instalação de apenas uma praça de pedágio tipo "barreira", na qual era adotada a cobrança unidirecional, isto 
é, os usuários pagavam somente em um sentido, dispensando-se do pagamento no sentido oposto.

Esta PRAÇA DE PEDÁGIO estava localizada na Rodovia SP-326, que liga os municípios de Bebedouro a Barretos, no Km 
382+892 e era administrada pelo DER/SP.

O sistema operacional de arrecadação instalado era composto de cabinas para pagamento manual, com controle de 
contagem eletromecânica dos veículos, os quais são classificados pelo número de eixos.

0 sistema de pedágio preconizado pelo Poder Concedente, objeto do Edital 013/CIC/97, previa a instalação de novas 
praças de pedágio, bem como a desativação de uma delas e transferência desta para uma nova posição previamente defi
nida, em função de um novo sistema geral da malha concedida pelo Estado.

Dentro do novo sistema previsto, podemos relacionar as solicitações definidas, à saber:
* A praça de pedágio da Rodovia SP-326, existente no km 382+892, rminicípio de Bebedouro, seria desativada após a 

construção de nova praça de pedágio na mesma Rodovia SP-326, no km 412+000, isto é, haveria uma transferencia de loca
lização, necessária em função da nova malha à ser pedagiada.

* Instalação de uma nova praça de pedágio na Rodovia SP-323, trecho Pirangi-Taquaritinga, à ser localizada no 
Município de Monte Alto, no km 13+000 dessa Rodovia.

* Instalação de uma nova praça de pedágio na Rodovia SP-351, trecho Bebedouro-Pirangi, á ser implantada no 
Município de Botafogo, no km 167+000 dessa Rodovia.

* Instalação de nova praça de pedágio, também na Rodovia SP-351, trecho Pirangi-Catanduva, à ser implantada no 
Município de Palmares Paulista, no km 200+400 dessa Rodovia.

Em resumo, haveria uma transferência de uma praça de pedágio e implantação de novas 3 (três) praças de pedágio, na 
concessão do LOTE 03.

MODIFICAÇÕES OCORRIDAS NO SISTEMA DE PEDAGIAMENTO
Em Agosto de 99 a Prefeitura Municipal de Bebedouro, encaminhou solicitação de não instalação de praça de pedágio 

de BOTAFOGO, no km 167 da Rodovia SP-351, alegando que a mesma secionaria a movimentação de veículos, de caráter 
local e urbano no Município de Bebedouro.

A Comissáo de Concessões, através da Comissão de Análise de Pedágio, emitiu o Parecer Técnico no. 08, o qual disser
tou sobre o assunto, concluindo que era "conveniente e oportuno corrigir o projeto original do Lote e eliminar a instalação 
de pedágio em ligação intra- municipal, pelo que é necessário que se proceda a reformulação das praças de pedágio das 
Rodovias SP-323 e SP-351 do Lote 03".

Esta decisão alterou significativamente o modelo em implantação das praças de pedágio.
A eliminação da praça de pedágio de BOTAFOGO, no Km. 167 da Rodovia SP-351 provocou um rearranjo do posiciona

mento das praças adjacentes do Lote 03, inclusive com modificações nos sentidos de cobrança e consequente valores das 
tarifas parciais, já que as mesmas são baseadas na TCP (Tarifa de Cobertura da praça de Pedágio) abaixo identificada.

As análises desenvolvidas no referido trabalho concentraram na definição mais apropriada para localização das praças 
de pedágio, possibilitando a programação das pesquisas e análises de tráfego, que subsidiaram os estudos de demanda, a 
estrutura de pedagiamento, a segurança e o consequente dimensionamento físico das praças de pedágio.

Além destes aspectos, os estudos consideraram as questões referentes à geometria das vias, aspectos topográficos e 
disponibilidade de recursos de infra-estrutura da região.

Definiu-se, desta forma, a localização das novas praças de pedágio, conforme abaixo descrito:
PRAÇA DE COLINA
Refere-se a praça da Rodovia SP-326 e prevista inicialmente no km 412+000 da rodovia que liga os municípios de 

Bebedouro-Barretos,
Esta praça foi deslocada, na mesma rodovia, para o km 407+479, isto é 4,5 km do local previamente definido.
PRAÇA DE MONTE ALTO
Refere-se a praça da Rodovia SP-323 e prevista inicialmente no km 13+000 da rodovia que liga os municípios de 

Pirangi-Taquaritinga.
Esta praça foi deslocada, na mesma rodovia, para o km 19+081, isto é, 7,0 km do local previamente definido e seus 

motivos estão expostos neste relatório.
PRAÇA DE BOTAFOGO
Refêre-se a praça da Rodovia SP-351 e prevista inicialmente no km 167+000 da rodovia que liga os municípios de 

Bebedouro-Pirangi.
Esta praça foi eliminada, pelos motivos acima dissertados.
PRAÇA DE PALMARES PAULISTA
Refere-sé a praça da Rodovia SP-351 e prevista inicialmente no km 200+400 da rodovia que liga os municípios de 

Pirangi-Catanduva.
Esta praça foi deslocada, na mesma rodovia, para o km 184+281, isto é, 16,9 km do local originalmente definido.

Õ quadro abaixo ilustra as diversas modificações introduzidas na implantação das praças de pedágio.

Rodovia Praça Localiza
ção

Tarifa Sentido
Cobrança

Localiza
ção

Tarifa Sentido
Cobrança

SP-323 Monte Alto 13+000 2,40 Unidirecional 19+081 1,20 Bidirecional

SP-326 Colina 412+000 3,80 Unidirecional 407+479 1,90 Bidirecional

SP-351 Botafogo 167+000 1,60 Unidirecional Eliminado X X X Eliminado.
SP-351 Palmares 200+400 2 ,0 0 Unidirecional 184+281 1,80 Bidirecional

*Os valores das tarifas referem-se ao mês de JULHO/96.

Como se pode notar, a eliminação da praça de pedágio de BOTAFOGO transferiu para a praça de pedágio de PALMA
RES a TCP e os novos valores relativos as praças de pedágio, devido as novas distancias entre elas.

PRAÇA DE MONTE ALTO
Reproduzimos, a seguir, os estudos elaborados referentes à Praça de Pedágio de Monte Alto, com vista à solucionar os 

problemas ali detectados, de segurança para os usuários.
INTRODUÇÃO
As alterações solicitadas e aprovadas para a Praça de pedágio de Monte Alto, localizada no município de mesmo nome 

na rodovia SP-323, vem de forma abrangente levantar dúvidas á respeito de sua melhor localização, visto os fatos e denún
cias ocorridos após sua implantação.

É do conhecimento dos usuários que utilizam este trecho rodoviário, que a implantação da referida praça foi modifica
da em relação ao inicialmente previsto, fato este motivador de contestações do novo local, denunciado com sendo inade
quado para sua operação segura.

Dentro das análises em andamento referentes aos problemas de segurança relacionados com a localização desta praça 
de pedáio relatamos o seguinte:

A empresa Concessionária do LOTE 03 solicitou à Comissão de Concessões, baseado no Edital de Licitação no. 
013/CIC/97, a alteração da Praça de pedágio da rodovia SP-323, alegando que a mesma se encontrava dentro da região 
urbana do município de Monte Alto, e pela projeção dos próximos 20 anos - periodo do Contrato de Concessão- fatalmente 
seria inadmissível a operação da praça, seja pelos problemas urbanos, bem como pela injustiça social que a mesma provo
caria aos moradores da cidade.

Apoiada no Anexo 4 do Edital de Licitação supra citado, em seu item no. 3 - SISTEMA FUTURO- onde "A CONCES
SIONÁRIA deverá implantar sistema de pedágio que atenda ao modelo operacional especificado no Anexo 5-Serviços cor
respondentes as Operações Funcionais -, promovendo sua permanente atualização e sua crescente automação" e pelo sub- 
item 3.3 - ALTERAÇÕES FUTURAS - onde "Após a assinatura do CONTRATO, a CONCESSIONÁRIA poderá propor reposi
cionamento, revisão de especificação, ou redimensionamento de praças de pedágio, à aprovação do CONTRATANTE, sem
pre em conformidade com os termos e disposições db presente Anexo e sem prejuízo do nível de serviços oferecidos ao 
usuário", a CONCESSIONÁRIA apresentou sua solicitação da mudança da praça de pedágio do km 13 da rodovia SP-323 
para o km 19 + 081 da mesma rodovia.

A solicitação foi encaminhada em 13/04/98 à COMISSÁO DE CONCESSÕES, que através da sua COMISSÃO DE 
ANÁLISE DE PEDÁGIO elaborou o Parecer Técnico no.2.

Neste documento, alguns pontos são considerados importantes para a aprovação do solicitado:
"A solicitação da concessionária refere-se ao reposicionamento e a revisão da especificação e redimensionamento de 

praças de pedágio do Lote, propondo modificações que não fere os critérios de definição de tarifas adotados, tendo portan
to, pertinência e adequação” .

"A relocação de praças de pedágio pode dar origem a questões políticas de âmbito municipal, que devem ser analisa
das e equacionadas nessa dimensão, pela concessionária, mas do ponto de vista operacional, podemos comentar que:

"A relocação proposta para a Praça de Monte Alto na rodovia SP-323, mantido o sentido de cobrança originalmente 
previsto, não oferece maiores inconvenientes, antes pelo contrário, distancia o referido equipamento da zona urbana de 
Monte Alto, o que representa vantagem para o sistema, resolvendo interferência, que o projeto original não detectou” .

Como conclusão, o Parecer Técnico no. 2 cita que "a proposta aprimora o projeto original do Lote, ao mesmo tempo 
em que representa melhor e mais justo atendimento aos usuários, caracterizando melhor atendimento ao interesse públi
co", e ressalva que "essa aprovação fica condicionada à apresentação de manifestação favorável das Municipalidades atin
gidas pelas alterações” .

O município de Monte Alto não firmou qualquer objeção ao solicitado, ensejando assim que a empresa concessionária 
implantasse no km 19 + 081 da rodovia SP-323 a praça de pedágio do município de Monte Alto.

Como se pode notar, as solicitações de implantação de uma praça de pedágio na rodovia SP-323, em local diferente do 
inicialmente contratado, foi solicitada pela empresa concessionária e aprovada pela Comissão de Concessões, baseado no 
fato de haver esse dispositivo legal no Edital de Concorrência, em seu Anexo 4 - sub-item 3.3.

Quanto as alegações de insegurança do novo local onde se implantou a referida praça de pedágio, e após leitura de 
diversos documentos e dos depoimentos tomados nesta Comissão Parlamentar de Inquérito, podemos resumir nos seguin
tes aspectos:

* A praça de pedágio em questão foi inicialmente prevista no km 13 da rodovia SP-323, na região urbana do município 
de Monte Alto.

* A Concessionária de Rodovias TEBE S.A., empresa responsável pela administração do LOTE 03, ao qual se insere a 
rodovia SP-323, solicitou a mudança da praça para o km 19 + 081 da mesma rodovia, alegando em se tratar de zona urba
na, com provável saturação ao longo do período concessionado, impossibilitando uma operação eficaz do sistema no 
médio prazo, e que traria a injustiça social, por dividir o município em duas regiões distintas.

* A Comissão de Concessões, através da Comissão de Análise de Pedágio, emitiu em 08 de Maio de 1.998 o Parecer 
Técnico no. 2 aprovando a solicitação da mudança do local da praça de pedágio do km 13 da rodovia SP-323 para o km 19 
+ 081 da mesma rodovia, conforme fora solicitado pela empresa concessionária.

* Após a implantação da praça de pedágio em questão, surgiram manifestações para novamente mudá-la de local, sob 
alegações do local ser impróprio e inseguro, por estar localizada próximo a um trecho em declive - SERRINHA.

* Que foram registrados diversos acidentes após a implantação da referida praça, sem vítimas.
Quanto ao motivo apresentado, para deslocamento da Praça de pedágio do presente local - SEGURANÇA - acrescenta- 

se que a caracterização do padrão de segurança diz respeito ap nível de risco a que se expõem os usuários, sendo avaliada 
pela análise dos pontos de conflito operacional persistentes durante a operação dos trechos característicos. Os resultados 
desse trabalho são expressos pelos estudos estatísticos dos índices e da natureza dos acidentes verificados.

Os fatores determinantes da segurança de trânsito, que contribuem para a qualidade do serviço da opéração estão pre
sentes :

* No estado do pavimento, da sinalização, dos dispositivos de segurança e da iluminação pública, nos casos de vias 
urbanas;

* No comportamento dos usuários;
* Em velocidades compatíveis com o projeto da via e com as velocidades máximas regulamentadas
* Nas características físicas e nas condições de funcionamento e manutenção dos veículos em circulação;
* No gerenciamento e controle eficaz da operação de trânsito.
Nos levantamentos informados pela empresa concessionária, podemos observar que após a implantação da praça de 

Monte Alto, ocorreram 09 (nove) acidentes/incidentes próximo ao local, sem vítimas fatais, número este menor que os veri
ficados anteriormente à construção da praça de pedágio.

Estes 09 acidentes/incidentes não apresentam em seu teor qualquer relação com a rodovia ou praça de pedágio 
implantada; podemos registrar acidentes/incidentes ocorridos por colisão de veículos após pagarem a tarifa de pedágio, 
colisões por estacionamento em aclive sem a correta utilização do freio de estacionamento, vindo o veículo em posição de 
ré çhocar-se com outro parado em acostamento, e situações de perda momentânea de freio, quando os veículos chocaram- 
se contra as cancela do box da praça de pedágio.

E fato relevante a informação que os acontecimentos ocorreram nos dois sentidos da rodovia, em aclive e declive, 
caracterizando assim como acidentes ocorridos devido a existência de obstáculos (praça de pedágio) na rodovia.

Do ponto de vista técnico, não se apresenta necessária a relocação desta praça de pedágio tendo em vista os seguintes 
fatores: •

* O fato do número de acidentes, até o presente momento, não caracteriza a necessidade eminente da mudança de 
local da praça de Monte Alto.

Para uma melhor avaliação do assunto em tela, gostaria de verificar alguns elementos relacionados a natureza dos 
acidentes de trânsito:

São muitos os fatores relacionados aos acidentes de trânsito. Alguns são quantificáveis, outros não. Alguns são facil
mente descritíveis, outros têm explicações variadas em função do ponto de vista e dos pressupostos de análise.

Pode-se dividir estes fatores, para efeito de análise, em quatro grupos distintos: homem, via, veículo e ambiente:
* Os fatores humanos dizem respeito principalmente ao nível de conhecimento das regras de transito e sinalização,

comportamento da pessoa no transito, ao estado emocional, ao estado físico, à idade, à personalidade, etc.; -
* Os fatores de via envolvem principalmente as suas características físicas, tais como, tipo de pavimento, rampas, raios 

de curva, sinalização, etc.;
* Os fatores do veículo correspondem ao seu estado de conservação, idade, disponibilidade de equipamentos de segu

rança, etc.;
* Os fatores ambientais são representados pelo uso do solo, lindeira à via, pelos conflitos com atividades locais, pelo 

tipo de vegetação lateral e pelo tipo de tráfego.
Todos estes fatores atuam, isolada ou conjuntamente, na determinação de acidentes de trânsito. A forma comum de tra

balhar é avaliar quais são os fatores intervenientes e propor soluções que eliminem ou reduzem a incidência destes fatores.
Um conjunto de ações devem ocorrer de forma conjugada, compondo um quadro referencial que permitirá a definição 

da atuação da CONCESSIONÁRIA.
Desta forma, em consonância com o exposto, existem ações de engenharia, passíveis de implantação na rodovia, de 

forma a neutralizar os aspectos causadores de acidentes, ou sejam, ações físicas ligadas à rodovia e seus elementos cons
trutivo?, descritas abaixo:

- A implantação de uma área de escape lateral próximo à praça de pedágio, se possível tipo "caixa de brita” .
- A implantação de redutores de velocidade tipo “ LOMBADA ELETRÔNICA" no sentido de coibir o abuso de velocidade 

perto da praça de pedágio, evitando o excesso de velocidade.
- O incremento de uma sinalização orientativa mais ostensiva, pela concessionária, no trecho próximo a praça de pedá

gio, com o intuito de melhorar a segurança dos usuários que trafegam pelo local.
- Realização de ações de educação, que correspondem às ações voltadas à formação de motoristas, divulgação de nor

mas adequadas de comportamento (comunicação) a todos usuários das vias, estendendo-se as comunidades lindeiras.

POLÍTICA TARIFÁRIA
Os critérios para definição de tarifa de pedágio segue os valores cobrados pelo Estado de São Paulo em suas rodovias, 

com base tarifária quilométrica.
No Edital de Licitação no. 013/CIC/97, correspondente ao LOTE 03, em seu Anexo 4, item 4, sub-item 4.1.1 onde se defi

ne a Base tarifária quilométrica, obtivemos o seguinte texto:
"Serão tomados, como referência de cálculo dos valores das tarifas a serem cobradas de cada veículo em cada praça 

de pedágio, os valores básicos de R$ 0,028215 (vinte e oito mil e duzentos e quinze milionésimos de Real) e R$ 0,039501 
(trinta e nove mil e quinhentos e um milionésimos de Real), por quilómetro de estrada utilizado ou colocado à disposição, 
respectivamente para rodovia de pista simples e para rodovia de pista dupla".

O critério baseia-se que cada pedágio corresponde a determinada extensão rodoviária à disposição do usuário, chama
da de Trecho de Cobertura da Praça de Pedágio - TCP e definida pela respectiva função de ligação.

Para o LOTE 03, o TCP de cada praça de pedágio foi determinado, no Edital de Licitação, conforme tabela abaixo:

TCP DAS PRAÇAS DE PEDÁGIO
TRECHO RODOVIÁRIO PRAÇAS DE PEDÁGIO TCP (Km)
SP-326/Bebedouro - Barretos BEBEDOURO 47,334
SP-323 / Pirangí - Taquaritinga MONTE ALTO 44,100
SP-351 / Bebedouro - Pirangí. BOTAFOGO 29,228
SP-351 /  Pirangí - Catanduva PAMARES PAULISTA 35,620

Foi previsto que a tarifas efetivas para cada praça de pedágio seriam obtidas pelo produto da TCP acima definida e 
quantificada, pelo valor correspondente da base tarifária quilométrica, também acima definida e valorizada.

A aplicação dos valores aos respectivos TCP's, dentro dos parâmetros e critérios enunciados acima, resultaram nas 
seguintes tarifas:

TARIFAS BÁSICAS POR PRAÇA DE PEDÁGIO 
(base julho/96)

SITUAÇÃO RODOVIA PRAÇA DE PEDÁGIO

Localização Km Tarifa (R$)
ATUAL SP-326 BEBEDOURO 382+982 3.80

FUTURA
SP-326 BEBEDOURO 412+000 3.80
SP-323 MONTE ALTO 34+800 2.40
SP-351 BOTAFOGO 168+500 1.60
SP-351 PALMARES PAULISTA 193+700 2.00

As tarifas de pedágio foram aplicadas nas diversas categorias de veículos, tendo como decorrência os desgastes físi
cos diferenciados que os mesmos acarretam à rodovia, implicando em custos também diferenciados de engenharia de 
tráfego.

O valor das tarifas aplicadas aos diversos usuários é o resultado do produto da tarifa básica de cada praça, conforme 
quadro acima, pelo fator multiplicador da tarifa correspondente a cada tipo de veículo, conforme estabelecido na 
CLASSIFICAÇÃO DE VEÍCULOS, o qual categoriza os veículos pelo tipo, pelo número de eixos e pelo tipo de rodagem.

Além das tarifas acima discriminadas, o Edital de Licitação do LOTE 03 prevê uma tarifa adicional de R$ 17,00 (dezesse
te reais) por tonelada acima de 45 toneladas do peso total do veículo, excluídos os veículos denominados "rodotrem" ou 
"treminhão", enquadrados na Resolução 631-84 do Conselho Nacional de Trânsito - CONTRAN, desde que atendam aos 
limites legais por eixo.

7. CONCLUSÕES
Senhor Presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito dos Pedágios do Estado de São Paulo,
Esta CPI foi criada tendo como objetivos a avaliação do modelo de concessões adotado no Estado de São Paulo, a 

investigação do cumprimento dos contratos e a averiguação quanto a possíveis irregularidades nas obtenções das receitas 
de pedágio e acessórias, por parte das Concessionárias constituídas para a exploração dos lotes de rodovias sob adminis
tração da iniciativa privada, neste período de cerca de 22 (vinte e dois) meses.

Ao longo dos trabalhos conduzidos pela CPI foram ouvidos 45 depoimentos, mesclando-se e fazendo-se representar os 
mais variados setores da sociedade que estão diretamente envolvidos com este assunto tão relevante e de impactos signi
ficativos para toda a nossa a sociedade. Foram ouvidos os representantes dos Usuários, do Poder Legislativo, do Poder 
Judiciário, do Poder Concedente, do Órgão de Fiscalização, de Entidades de Classes, de Consultores, de Representantes da 
Concessionárias e de profissionais de conhecimento é destaque no setor.



Nossas sessões internas e externas somam mais de 100 horas de relatos de fatos, de exibição de relatórios, de apre
sentação de esclarecimentos, de realização e apuração de denúncias, consubstanciados em dados e documentos. Sessões 
externas, foram realizadas em cinco localidades, dando oportunidade de expressão e de colocação, por parte das comuni
dades regionais, de assuntos pontuais e específicos, relacionados ao Programa de Concessões Rodoviárias do Estado de 
São Paulo.

Os documentos coletados e disponibilizados para os trabalhos desta casa perfazem, sem exagero, praticamente uma 
tonelada de papéis.

Por tudo isso, pode-se dizer que a riqueza das informações aqui coletadas, das análises efetuadas e dos debates manti
dos, fizeram desta uma CPI vitoriosa. Um dos marcos incontestes dessa vitória foi a antecipação do envio do Projeto de Lei 
de criação da Agência Reguladora, para a análise da Assembléia Legislativa, ainda no primeiro semestre do presente ano, 
quando era previsto o recebimento somente no segundo semestre.

De outra parte, também os programas de investimentos, que constituem compromissos contratuais das empresas con
cessionárias, que tiveram problemas em seu inicio, foram retomados a pleno vigor, em função das cobranças e da pres
sões feitas por esta CPI, suprindo a fragilidade da fiscalização adotada pela Comissão de Concessões da Secretaria dos 
Transportes.

Com as atividades da CPI, a postura de permanente fiscalização ao Programa passou a ser revestida da seriedade e do 
profissionalismo dos,quais jamais deveria ter se afastado. Os ganhos dessa clara evolução serão, com certeza, auferidos 
portoda a sociedade brasileira e paulista.

Nesse sentido, não poderíamos de deixar de registrar, com grande destaque, nossos agradecimentos às inestimáveis 
contribuições dadas à CPI pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, pelo Tribunal de Justiça do Estado e pelo 
Ministério Público. Sem o esforço desprendido com que essas entidades destinaram à CPI, jamais teríamos conseguido 
chegar aos resultados que ora relatamos.

Nesse particular, cumpre destacar que, no curso das atividades, todos os fatos investigados pela CPI foram objeto de 
profunda análise jurídica. Essa análise foi consubstanciada em pareceres jurídicos que se encontram à inteira disposição da 
sociedade; nesta casa.

Oportuno ressaltar, também, que as denúncias levantadas antes e durante o desenvolvimento da CPI, que pudessem 
ensejar questionamentos judiciais, já constam de processos movidos nessa esfera. Todos os processos analisados trami
tam normalmente, conforme se apurou. Há sentenças parciais ou de mérito, proferidas em diversos graus, embasando os 
procedimentos adotados no Programa. Não foram registrados fatos novos que ensejassem abertura de novos processos 
judiciais envolvendo o Programa de Concessões.

Igual destaque merece a participação da sociedade paulista, notadamente através das entidades de classe que, aten
dendo ao chamamento da CPI dos Pedágios, exerceram o direito de cidadania de seus representados, fazendo-se presentes 
em diversas sessões. Essa enorme contribuição permitiu aos nobres deputados um contato direto com a realidade e o 
aperfeiçoamento quanto ao entendimento da sociedade em relação à concessão de rodovias.

A partir deste preâmbulo, passamos a relatar as conclusões, deste relator, acerca dos fatos levantados e averiguados. 
Essas conclusões são o resultado de uma ampla e detida análise da vasta documentação pertinente e das contribuições 
obtidas nos inúmeros depoimentos prestados à CPI.

Inicialmente ressaltamos nosso repúdio à atitude do Governo do Estado que, agindo de forma impositiva e desrespei
tosa para com esta Casa, determinou a assinatura de três dos Lotes de Concessão rodoviária, nos meses de fevereiro e 
março do presente ano, em total desacordo com o Requerimento feito por esta CPI - que havia solicitado, ainda na fase 
preliminar dos trabalhos, a não assinatura destes Contratos e a não autorização da implantação de novas praças de pedá
gio, até que fossem concluídos os trabalhos da Comissão.

Entendíamos, fazendo tal solicitação, que um Programa que está sendo questionado e averiguado nos seus pontos 
fundamentais, somente poderia ter sua continuidade a partir de resultados que efetivamente afastassem todas as dúvidas 
levantadas pela sociedade dando condições para que ela fosse atendida e completamente esclarecida.

Essa medida, nâ  realidade, repetiu a prática adotada na fase de criação das Concessões Rodoviárias, quando o 
Governo do Estado deixou de fazer a divulgação de maneira clara e extensiva das informações acerca do que foi idealiza
do por seus técnicos. Restou evidenciado que na criação do Programa, não foram dadas as devidas oportunidades à socie
dade ou a seus representantes, de participarem efetivamente da formulação do modelo a ser implementado. Se isso tives
se sido feito, muito provavelmente o produto gerado não teria criado os inconvenientes descontentamentos que muitas 
vezes decorrem da falta de conhecimento do,tema.

Este, aliás, talvez seja o maior ganho desta CPI. A exaustão com que foram tratados pela Comissão os mais diversos 
temas envolvendo o Programa de-Concessões Rodoviárias foi uma oportunidade em que, ainda que tardiamente, represen
tantes legítimos da sociedade puderam analisar séria e detidamente todas as nuances envolvidas nas concessões das 
rodovias paulistas.

7.1. Aspectos jurídicos-legais
Após criteriosa apuração e investigação dos fatos, no que concerne aos aspectos legais, baseados em pareceres jurídi

cos, em relatórios e decisões do Tribunal de Contas do Estado e em outras investigações em processos existentes, conclui 
esta relatoria, com base na análise jurídica anteriormente citada, pelo atendimento dos ditames da Lei, para os lotes com
ponentes do Programa de Concessões Rodoviárias do Estado de São Paulo.

Da c o n fo rm id a d e  d a s  con ce ssõ e s  c o m  a le i q u e  in s t i tu iu  o  P ro g ram a  E s ta d ua l d e  D ese s ta tiza çã o  - PED (Le i E s ta d ua l n° 
9361/96)

As concessões de serviços rodoviários foram outorgadas mediante procedimento licitatório norteado pelo critério do 
maior preço ofertado. Dito procedimento encontra respaldo legal na Legislação Federal em vigor.

O fato de a Administração Pública ter optado por essa modalidade de licitação e não ter adotado o critério da menor 
tarifa, conforme aventadb no curso da CPI, não embasa descumpriméhto de norma legal.

Isso porque se trata de um ato de decisão política, no que se entende que o órgão licitante agiu dentro dos limites fixa
dos em lei, tendo-se baseado, quando da escolha da modalidade a ser seguida, em critérios de conveniência e oportunidade.

Daí porque, independentemente da opinião da CPI quanto à adequação ou não do modelo, sob o ponto de vista legal 
não vemos óbice as decisões, da modalidade licitatória adotada.

Da a p lic a ç ã o  d a s  re c e ita s  re c e b id a s
O ponto atinente à aplicação da receita, advinda da arrecadação de pedágio, em manutenção e investimentos, a serem 

realizados nas rodovias concedidas, foi amplamente abordado nesta CPI.
Segundo se extrai dos elementos colhidos durante a investigação, pode-se dizer que o valor arrecadado mediante a 

cobrança da tarifa tem sido destinado ao custo de novas obras, ao custo do serviço colocado à disposição dos usuários e à 
remuneração da concessionária.

Com efeito, a Lei que rege as Concessões de Serviços Públicos é imperativa ao determinar a obrigação da concessio
nária de captar; aplicar e gerir recursos financeiros à prestação do serviço público objeto da concessão.

Assim é que, diante dos elementos expostos e apresentados pelas concessionárias, objeto do presente relatório, res
tou consignado que a verba recebida a título de pedágio foi direcionada para a prestação dos serviços concedidos, bem 
assim para a realização dos investimentos necessários, cumprindo assim com escopo do objeto licitado.

Todas essas condições foram baseadas nos dados colhidos nos organismos competentes e oficiais, sendo que nas 
recomendações, ao final, contemplamos nossa proposta.

D as re c e ita s  ace ssó ria s
Outro aspecto que merece destaque é o da arrecadação de receitas acessórias, representadas, no presente caso, pela 

instalação de fibras ópticas ao longo da faixa de domínio das rodovias concedidas.
Conforme esclarecido no decorrer da presente investigação, as concessionárias cederam um espaço, que se inclui den

tre os bens dã concessão, para a instalação de dutos por onde passarão os cabos de fibra óptica.
Nesse sentido, os valores recebidos pelas concessionárias decorrem única e exclusivamente do arrendamento das fai

xas de domínio para a empresa Barramar com o fito de estabelecer dutos para a passagem de fibras ópticas.
Agregue-se, ainda, o disposto no artigo 11, da Lei Federal n.2 8.987/95, que trata da possibilidade de a concessionária 

buscar fontes provenientes de receitas alternativas, complementares, acessórias ou de projetos associados durante a 
vigência da concessão.

Desta forma, resta evidenciado que os valores arrecadados são atinentes ao arrendamento do espaço à empresa 
Barramar, não havendo exploração comercial adicional do empreendimento por parte das concessionárias, e que possa ser 
configurada como fonte de receitas acessórias, nos termos do artigo em destaque.

Conclui-se, assim, que o montante recebido a título de arrendamento da faixa de domínio respeita a Lei de Concessões 
e com os demais normativos pertinentes.

D o e q u ilíb r io  e c o n ó m ic o -fin a n c e iro  d o s  c o n tra to s  d e  concessão
Por último, insta salientar que somos favoráveis à total legalidade e honra dos compromissos firmados por ambas as 

partes envolvidas, no contratos. Portanto, qualquer eventual renegociação de contratos proveniente das recomendações 
desta CPI deverá, obrigatoriamente, observar os preceitos constitucionais e legais.

Com efeito, o artigo 37, inciso XXI, da Carta Magna consagrou o instituto do equilíbrio económico-financeiro, ao prever 
que o procedimento licitatório realizado para a contratação de serviços deverá estabelecer cláusulas de pagamento, manti
das as condições efetivas da proposta. Neste ponto está a Carta Magna, sem dúvida alguma, reportando-se ao direito da 
manutenção do equilíbrio económico-financeiro inerente aos contratos administrativos, cuja observância se faz essencial 
no presente caso.

Ainda, o dispositivo constitucional é reforçado pela Lei Federal n.2 8.987/95 que é clara ao estabelecer que:
"Art. 9a 

. (...)
§ 2a Os contratos poderão prever mecanismos de revisão das tarifas, a fim de manter-se o equilíbrio económico- 

financeiro.

Art.10 - Sempre que forem atendidas as .condições do contrato, considera-se mantido seu equilíbrio económico- 
financeiro."

Deve-se sempre ter em mente que a revisão é uma garantia constitucional e legal que propicia a efetiva manutenção 
do equilíbrio econômico e financeiro nos contratos administrativos. Em outras palavras, a revisão é o instrumento pelo 
qual se assegura, durante toda a vigência do contrato, a correlação equânime entre encargos e benefícios, previamente 
ajustada entre o contratante e o contratado durante o processo de seleção e formalização do instrumento contratual.

7.2. Aspectos político-administrativos
O Modelo de Concessão Rodoviária adotado no Estado de São Paulo, do tipo onerosa, difere daquele que foi utiliza

do pelo' Governo Federal, por exemplo na Rodovia Dutra, que liga São Paulo ao Rio de Janeiro. O Modelo do Estado de 
São Paulo parte de tarifas pré-estabelecidas, a partir de uma definição de política tarifária, incorpora a figura do pagamen
to, pela concessionária, do ônus financeiro pela outorga do direito de exploração das rodovias sob concessão. O modelo 
prevê ainda, um pesado e extremamente concentrado volume de investimentos, em ampliação de capacidade, conserva
ção e modernização das rodovias, nos anos iniciais da concessão. A par disso, incide sobre a atividade das concessionária 
uma pesada carga de seguros e garantias contratuais ao longo de todo o período da concessão. Ademais são fixados ele
vados padrões de. serviços, em operação, atendimento aos usuários, manutenção e recuperação das rodovias. Alia-se a 
estes fatos, que. o Modelo de São Paulo tem como premissa o pré-estabelecimento dos valores das tarifas de pedágio, 
ficando para as licitações somente a definição do valor a ser pago, ao Estado, a título de direito de outorga. Não há previ
são de oferta alternativa quanto ao valor da tarifa de pedágio por parte dos licitantes.

No depoimento que prestou à CPI, o Secretário dos Transportes, Dr. Michael Paul Zeitlin, agregou alguns ponto acerca 
dos critérios utilizados na criação do Programa de Concessões Rodoviárias, a seguir resumidos:

As razões do Programa:
* Necessidade de investimentos em infra-estrutura de Transporte;
* Incapacidade financeira do estado em investir a curto prazo;
* Oportunidade de criar novo negócio gerando desenvolvimento econômico e criando empregos;
* Facilitar a implantação de novas tecnologias em transportes mais ágeis e menos sujeitos a imposições legais.
Os objetivos do Programa:
* Aumentar a segurança e o conforto das estradas;
* Uso racional da infra-estrutura rodoviária (Matriz de Transporte);
* Adaptar a capacidade das rodovias de acordo com a demanda tráfego.
Ainda segundo o Sr. Secretário dos Transportes, o programa anda em boa companhia conceituai quando imprime e 

operacionaliza idéias defendidas já na década de 80 por ninguém menos que o economista Inácio Rangel.
A Concessão Rodoviária traz consigo a questão do pedágio, o que o pedágio faz, na essência, é fazer com que o paga

mento do investimento rodoviário não seja pago pelo totalidade dos contribuintes, mas pelo usuário que efetivamente usu
fruiu da rodovia.

■ Por essa lógica, essa transposição do contribuinte geral para o usuário é mais justa do ponto de vista social, principal
mente se levarmos em conta pesquisas que revelam o perfil daqueles que utilizam as rodovias - quem são esses usuários, 
qual a sua faixa de renda, quais as suas expectativas e necessidades.

Foi mencionado, várias vezes, durante esta CPI, o modelo de Pedágio Caipira, adotado pelo Estado de São Paulo na 
Rodovia Marechal Rondon. Por esse modelo, adotar-se-ia um valor de tarifa que somente gerasse fundos suficientes para a 
realização de investimentos de pequeno porte, feitos na própria rodovia, além de viabilizar um padrão mínimo de serviços 
aos usuários. Em tese esse modelo teria condições de gerar tarifas mais baixas do que as praticadas no Programa de 
Concessões Rodoviárias. Porém, a análise das tarifas praticadas na Marechal Rondon revela tarifas quilométricas superio
res àquelas praticadas no modelo oneroso, pela necessidade que tem essa tarifa de amortizar os investimentos em um 
curto período, e não em 20 anos.

Por outro lado, o governo justifica a adoção do Modelo de Concessão Onerosa pela necessidade da geração de recur
sos, nas concessões de cerca de 3.500 km da malha estadual, para a realização de investimentos e manutenção nos cerca 
de 20.000 km que continuam sob a responsabilidade do poder público. Verificou-se que, na realidade, os recursos gerados 
estão sendo incorporados aos recursos orçamentários do DER, não se distinguindo, claramente, a destinação destes valo
res. Entende-se que essas quantias arrecadadas pelo governo possam estar, inclusive, servindo para o custeio do DER, o 
que seria absolutamente incompatível com os objetivos para os quais, o Programa segundo o governo, foi criado.

Em outras palavras, do ponto de vista da operação rodoviária, ficou para a iniciativa privada o "filé rhignon" das rodo
vias, ou seja, aquelas de maior tráfego e de maior potencial de lucratividade, sendo deixado para o Estado, o "osso” das 
rodovias - as vias de menor tráfego, que não atraem os investidores privados. A contrapartida deste modelo envolveria a 
transferência de recursos de uma região do Estado, para outras, através das benfeitorias propiciadas pelo recursos advin
dos do direito de concessão pago pelas empresas concessionárias.

O Presidente da Associação das Concessionárias, em seu depoimento à CPI, posicionou-se contrário a esse entendi
mento, posto que entende que as rodovias de maior tráfego, se por um lado atraem os investimentos privados, por outro, 
exatamente por este motivo, possuem operação bastante complexa, onerosa e delicada. Envolvem, também, investimentos 
mais substanciais, que demandam recursos financeiros vultosos, segundo manifestou.

De qualquer modo, mesmo com esse posicionamento - que envolve a recusa de serem as rodovias concedidas um 
“filé" -, é fato que existe um "osso" que deveria estar sendo beneficiado pela aplicação do adequado direcionamento dos 
recursos provenientes do pagamento de direito de concessão pelas concessionárias. Mas essa aplicação não resultou clara 
durante as atividades da CPI.

Como resultado da concepção do Programa de Concessões - desprovida de uma avaliação mais profunda, à época do 
estabelecimento inicial de critérios, do impacto econômico sobre os usuários e sobre as mercadorias que são transporta
das nas rodovias do Estado, pela inexistência de uma participação adequada da sociedade no momento da criação do 
Programa ou da falta de informação por parte do governo, foi gerado um ambiente de grande questionamento quanto à 
real relação custo x benefício das Concessões Rodoviárias.

Hoje, existem estudos técnicos que evidenciam a existência de uma adequada relação custo/benefício para pratica
mente todas as categorias de usuários do Programa de Concessões Rodoviárias do Estado de São Paulo. Mas é certo que 
esses estudos ou não existiam, ou não foram divulgados à época da criação do Programa.

Se por um lado pode-se afirmar que tecnicamente não foram identificados desvios no cálculo das tarifas, excetuando- 
se casos localizados que exigiram critérios diferenciados - como é caso das vias marginais da Castello Branco - ,  por outro 
lado ficou evidenciado que a política tarifária adotada merecia ter sofrido uma avaliação mais profunda, quando da criação 
do modelo. Conforme ficou elucidado nas atividades da CPI, a tarifa original tomou como base um padrão rodoviário dife
renciado existente no Estado de São Paulo, o Sistema Anhangüera-Bandeirantes, a partir do qual foram derivadas as tarifas 
das rodovias de padrões inferiores de operação e de investimentos.

Em relação a este ponto e relembrando que, na concepção do Programa, não foram realizados os estudos pertinentes, 
que há itens de receita que não foram abordados na época, como itens a considerar para fins de modicidade da tarifa, 
revertendo em benefícios para o usuários, entendemos ser fundamental a realização de estudos sobre as tarifas de pedágio 
a serem utilizadas como base para as futuras concessões que venham a ser implantadas no Estado de São Paulo. Em con
sonância com o substitutivo do Projeto de Lei de Criação da Agência Reguladora, este relator entende que a realização des
ses estudos é função específica e relevante da Agência Reguladora, cabendo também a esta entidade, elaborar, em regime 
permanente, estudos e pesquisas sobre as tarifas vigentes, dentro do Programa de Concessões Rodoviárias do Estado de 
São Paulo, buscando, inclusive nos Contratos vigentes, condições que minimizem os efeitos das tarifas sobre os usuários 
das rodovias sob concessão.

Além da base tarifária, há o questionamento também acerca do reajuste automático das tarifas de pedágio vigentes no 
Estado de São Paulo, que são indexadas ao IGP-M, índice que tem, nos últimos meses, mostrado, evolução em patamares 
mais altos que aqueles utilizados em negociações salariais, no país. A análise detida da questão revela um entendimento 
diferente deste. Entre 1995 a 2000, o IGP-M experimentou, durante a maior parte do tempo uma evolução inferior à índices 
de preços ao consumidor consagrados. Desde 1999, efetivamente o IGP-M ultrapassou a evolução destes outros índices de 
preços, contrariando a tendência revelada em todo o período anterior. O IGP-M, além disso, evoluiu durante praticamente 
todo esse período abaixo da cesta de índices que rege a fórmula paramétrica que reajusta as tarifas de pedágio da Via 
Dutra. Ademais, a evolução do IGP-M no período, revela boa correlação com a evolução do INCT - índice calculado pela 
FIPE, para medir a evolução do custo do transporte de cargas no Brasil. Por outro lado, do ponto de vista do setor de trans
porte de cargas, observa-se que indicadores como o do custo do óleo diesel é que tiveram evolução absolutamente despro
porcional à de quaisquer outros indicadores pertinentes.

A evolução anômala do IGP-M, nos últimos meses, não representa uma tendência permanente, conforme revelam os 
dados históricos. Ao contrário, a série histórica analisada, mostra que esse índice, no momento em que o Programa foi 
criado, apresentava evolução inferior aos índices de preços ao consumidor.

No período de evolução atípica do IGP-M, aliás, observa-se uma evolução extraordinariamente elevada do óleo diesel, 
cujo preço evoluiu cerca de 50 % acima da evolução dos demais índices de preços analisados. Nessas condições, especial
mente considerando a redução da demanda por fretes decorrentes da queda da atividade econômica do país, os transpor
tadores de cargas foram sensivelmente atingidos.

A aplicação sistemática do IGP-M, segundo depoimento do Sr. Secretário dos Transportesà CPI, é um a obrigação con
tratual que o Governo de Estado está decidido a cumprir.

O sistema de pedágio adotado, traz em seu bojo, alguns inconvenientes que devem ser corrigidos, como a cobrança 
unidirecional, largamente questionada, principalmente pelos transportadores, por pressupor a ida e a volta sempre com a 
utilização de uma mesma rota, fato que normalmente não ocorre. Este tipo de cobrança é um dos indutores de fugas de 
pedágio através de estradas vicinais e municipais, gerando todos os impactos negativos nas estradas não preparadas para 
o tráfego pesado e nas condições de segurança dos municípios. Esta distorção deverá ser rapidamente sanada, através da 
introdução do pedágio bidirecional, sempre que possível e especialmente para os caminhoneiros, no âmbito do Estado.

Outra distorção passível de correção rápida e efetiva é quanto às fugas de pedágio, por parte dos caminhoneiros que, 
sob a alegação do alto valor dos pedágios fogern por rodovias despreparadas para tal tráfego, inclusive passando pelos 
centros urbanos e provocando graves problemas de segurança. Neste caso, o governo deveria utilizar dos dispositivos con
tratuais, que permitem a adoção de medidas de contenção, inclusive com a implantação de cabinas de bloqueio, nestas 
rotas de fuga.

Essa opção pelas rotas de fuga que gera evasão de tráfego e deterioração das cidades paulistas pode também ser ope- 
racionalizada pela complementação da malha do Estado passível de ser privatizada. Desde que feitos os devidos estudos e 
corrigidos os equívocos evidenciados nas atividades da Comissão na criação original do Programa - especialmente no que 
se refere ao debate prévio com a sociedade -, o desenvolvimento de eventuais novas concessões equilibraria a malha sob 
regime de pedágio, minimizando a possibilidade de evasão de tráfego que hoje deteriora as cidades e a qualidade de vida 
de seus habitantes.

Os caminhoneiros e transportadores contestam também a inclusão da tarifa de pedágio na base de cálculo do ICMS, 
onerando ainda mais os custos que compõem os fretes. Durante a segunda fase dos trabalhos desta CPI o Ministério dos 
Transportes criou o Vale - Pedágio, que, caso corretamente regulamentado e implementado, deverá resolver este proble
ma, já que o pedágio passa a ficar fora da base de cálculo.

Em 1999, o Governo do Estado firmou um acordo com os caminhoneiros e transportadores, a partir do qual a 
Secretaria da Fazenda baixou resolução determinando que o pedágio passasse a ser segregado na nota fiscal de frete. 
Apesar disso, essa mesma medida regulamenta que o valor gasto pelas transportadoras com pedágio siga fazendo parte 
da base de cálculo do ICMS. Essa incidência parece indevida, seja porque o pedágio não faz parte da atividade das trans
portadoras, seja especialmente em função da aprovação, mais recentemente, de uma lei federal pela qual o ISSQN passou 
a incidir sobre o pedágio. Nessas condições, não faz nenhum sentido a incidência do ICMS sobre o valor gasto com pedá
gio, pois isso representaria uma bitributação. O Governo do Estado, assim, está fazendo caixa indevidamente, ao auferir as 
receitas pela incidência do ICMS sobre o valor gasto com pedágio. Como a alíquota do ICMS é de 12%, o cálculo feito "por 
dentro" faz com que os transportadores paguem ao Governo do Estado, indevidamente 13,6% do valor do pedágio. Mesmo 
com a entrada em vigor do "vale-pedágio" instituído pelo Governo Federal, aqueles caminhões que transportam cargas 
próprias - que não se beneficiarão dos efeitos da medida, pois o transportador e o dono da carga são a mesma entidade - 
seguiriam sendo onerados indevidamente, por falta de uma adequada regulamentação do Estado.

Em nenhum momento, dentro dos trabalhos desta CPI, foram acrescentados fatos que pudessem levar ao questiona
mento da lisura dos processos licitátórios e da transferência dos lotes para a iniciativa privada, que não fossem as denún
cias efetuadas, como já haviam sido realizadas anteriormente, pelo Sr. Celson Ferrari. Em um primeiro momento, esse 
diretor representante dos funcionários da DERSA referiu-se ao reconhecimento da firma de dois documentos, em 11/12/97 
e 09/01/98, documentos esses, que nomeavam de forma "antecipada” , os vencedores dos lotes 1,5,11 e 12, no primeiro 
momento e 22, no segundo momento.

A própria Justiça acabou, durante as atividades da CPI, confirmando as impressões colhidas pela Comissão e dando 
embasamento ainda maior às conclusões constantes deste Relatório. Afinal, o mesmo Sr. Celson Ferrari, conforme relatou 
em seu depoimento, havia impetrado Ação Popular em que, sustentado na suposição de existência de conluio entre as lici
tantes, alegava prejuízo ao Estado por conta da variação de RS 300 milhões no valor do direito de concessão ofertado entre 
as duas licitações (posto que a primeira delas foi cancelada por orientação do Tribunal de Contas do Estado) realizadas 
para a concessão do Lote 1 - Sistema Anhangüera - Bandeirantes. Pois, durante o mês de maio, a citada Ação Popular foi 
julgada improcedente em seu mérito, pelo Tribunal de Contas do Estado.



Por fim, tiveram tom de denúncia, as afirmações veiculadas na Revista Isto É, sobre a existência de negociatas, de reu
niões entre o Sr. Secretário dos Transportes Michael Zeitlin e os consórcios participantes da licitação, de forma a que não 
fosse prejudicado o andamento dos processos licitatõrios, com sucessivos recursos ou judiciais. Neste ponto, o Sr. 
Secretário dos Transportes, Michael Zeitlin descreveu em seu depoimento à CPI que, na realidade, a entrevista foi realizada 
em Águas da Prata ou Casa Branca, e que tinha se referido, na oportunidade à necessidade natural de ouvir os licitantes e a 
sociedade, no caso da licitação do Lote 22, que em seu primeiro edital não atraiu concorrentes. Foram feitas várias reu
niões no Clube de Engenheiros de Santos, com os editais disponibilizados na Internet, com o objeto de colher colabora
ções. Enfim, afirmou categoricamente que não participou de nenhum conluio, mas sim de várias audiências públicas.

Após a análise dos fatos e depoimentos, as denqncias mencionadas foram caracterizadas como inconsistentes e 
extemporâneas, sendo meramente constituídas de argumentos e suposições que não restaram comprovadas nem durante 
a CPI, nem nos processos existentes desde a época das concorrências. Há, inclusive, diversas decisões judiciais já proferi
das que embasam todos os procedimentos adotados. '

Os investimentos previstos em Edital, Propostas e Contratos tiveram efetivos problemas de desenvolvimento em seu 
início. Especialmente pelo esforço fiscalizatório da CPI dos Pedágios, esses investimentos estão sendo retomados. O Sr. 
Secretário dos Transportes afirmou que o atraso médio situa-se hoje, na casa dos 3 (três) meses e que os programas con
tratuais deverão ser recuperados integralmente até o final do presente ano. Também nesse aspecto, ficou notória a fragili
dade do acompanhamento da realização dos investimentos, da forma que é conduzida pela Comissão de Fiscalização das 
Concessões Rodoviárias e também da falta de ações obrigatórias, por parte do governo, de forma a não gerar atrasos em 
obras, no âmbito das desapropriações.

Nesse sentido, constatamos a lenta tramitação dos processos de desapropriações e liberações ambientais, notadamen- 
te por parte dos órgãos governamentais, afetando o início da maioria das obras e encarecendo-as. Como exemplo, pode-se 
citar o processo de licenciamento ambiental para construção da Segunda Pista da Rodovia dos Imigrantes, cujos trabalhos 
na Serra do Mar só puderam ser iniciados após um ano de análises e reuniões. Nessa liberação, foi alterada inclusive a 
redação do Estudo e Relatório de Impacto Ambiental, referente à compensação ambiental, que havia sido aprovada dez 
anos antes pelo próprio CONSEMA, passando a recomendação original de uma verba de 2 a 4% do valor das obras a ser 
uma exigência de pagamento de uma quantia fixa equivalente a 4% do valor da obra. Como a redação inicial foi aprovada 
em 1989, obviamente a concessionária não considerou essa verba fixa, de valor mais elevado, em sua proposta. Fica carac
terizado, com esse exemplo que, além da morosidade, o processo introduziu novos custos para a concessionária e para a 
sociedade, pois obviamente esse custo adicional ensejará o acionamento do mecanismo de reequilíbrio contratual.

Outra estrutura de fiscalização que o Estado utiliza para o acompanhamento do Programa de Concessão é através das 
CAF's. Estas Comissões de Acompanhamento e Fiscalização tem um caráter meramente opinativo, com atuação que efeti
vamente não gera contribuições significativas no acompanhamento e fiscalização dos serviços e investimentos das 
Concessionárias. Apesar disso, essas Comissões trazem na sua concepção o mérito de representarem uma oportunidade 
da sociedade organizada se fazer presente no acompanhamento das atividades das concessionárias e na avaliação do seu 
desempenho.

Verificou-se também que a Comissão de Concessões analisou e somente formalizou as alterações nos investimentos - 
antecipando obras prioritárias e, em contrapartida, postergando obras menos importantes - através de Relatórios e 
Correspondências, não tendo sido firmado, até o momento, nenhum Aditivo Contratual que registre estas modificações 
de cronograma e a necessária recomposição do equilíbrio económico-financeiro dos contratos, decorrentes dessas alte
rações.

Uma das constatações advindas das investigações aqui conduzidas foi com relação à aplicação dos recursos recebidos 
das Concessionárias a título de ônus fixo, valores que representam a níveis de hoje, um montante de R$ 150 milhões 
anuais - o que significa algo como 1/3 do orçamento do DER para o ano de 2000. De acordo com vários dos depoimentos 
ouvidos pela CPI, ficou evidente que esses valores não têm uma destinação clara, sendo considerados, juntamente com os 
aportes do governo, como recursos orçamentários e depositados na conta corrente do DER.

A sociedade não tem sido informada em quais investimentos estes recursos estão sendo realmente empregados ou se 
estão sendo consumidos em gastos estruturais do DER, fugindo completamente da razão de existência do ônus de concessão.

O montante é extremamente significativo e importante para os investimentos que essa casa pleiteia sejam realizados 
na infra-estrutura viária do Estado de São Paulo, especialmente naquelas rodovias situadas em regiões menos favorecidas, 
mas também, alternativamente, em algumas das próprias rodovias concedidas. Afinal, a análise dos Programas de 
Investimentos revela obras importantíssimas, cuja inexistência gera inúmeros acidentes e óbitos, cuja previsão de execu
ção contratual demandará ainda alguns anos. Não faz sentido, nesse ambiente, que o Estado faça caixa com os recursos 
que vêm das concessões, enquanto os cidadãos paulistas morrem nas rodovias por falta de investimentos.

Um outro fato que reforçou a precariedade da fiscalização realizada pelo Estado foi com relação às receitas de pedágio. 
Embora não tenham sido evidenciados desvios nas receitas que são informadas pelas concessionárias, ficou patente que a 
fiscalização é incipiente, realizada somente por poucas auditorias independentes e pequenos intervalos de amostragens, 
que aliás, são realizadas empregando-se metodologia bastante arcaica. Cabe a revisão de todos os procedimentos de averi
guação das receitas, com o emprego de metodologia adequadas e que garantam a verificação do enquadramento dos 
resultados em faixas aceitáveis de parâmetros estatísticos.

Uma outra fonte de receita, prevista nos editais de licitação das concessões refere-se às receitas acessórias, advindas 
dentre outras, de publicidades e ocupações da faixa de domínio das rodovias. Pelo que foi averiguado, os licitantes consi
deraram em suas propostas esse tipo de receita, em média com um percentual de 3% da receita de pedágio ao longo da 
concessão, quando compuseram as equações econômlco-financeiras que permitiram a definição dos valores ofertados 
como ônus fixo. Ocorre que o governo não analisou, anteriormente, o potencial de crescimento destas receitas, nem defi
niu um critério de participação das mesmas, caso ultrapassassem os valores pré-estimados, em uma possível modicidade 
das tarifas de pedágio. Limitou-se o governo a estimar um dado percentual dessas receitas em relação às receitas de pedá
gio, sem entrar no mérito da sua formação ou capacidade de evolução futura. Da mesma forma que as receitas de pedá
gio, os investimentos e os custos operacionais, as receitas acessórias foram tratadas, nos editais, dentro do espectro dos 
riscos da Concessionária. Vale salientar que, caso o estado venha a interferir nos contratos vigentes e altere a receita das 
concessionárias, terá ele, em contrapartida, a obrigação contratual e legal de recompor o equilíbrio da equação económico- 
financeira da concessão a partir de outras variáveis que entram nesta composição, tais como os valores pagos a título de 
ônus e os programas de investimentos. No caso das receitas acessórias, ficou demonstrado que estas representam, até a 
presente data, cerca de 2% das receitas de pedágio, abaixo portanto das previstas nas propostas dos licitantes vencedoras.

O governo tem atuado de forma a regulamentar o valores cobrados pelas concessionárias, nos serviços que compõem 
as receitas acessórias previstas em Edital, de acordo com as práticas do DER e DERSA. Verificou-se que nas rodovias 
transferidas para a iniciativa privada já existia uma série de ocupações da faixa de domínio, publicidade e outros que não 
geravam qualquer tipo de receita, demonstrando a ineficiência do governo e dessas autarquias de negociar e obter valores 
efetivamente coerentes com o mercado - vide, nesse sentido, recomendação específica da CPI ao final deste Relatório. De 
outra sorte, somente após o início de atuação da iniciativa privada nesta atividade é que a auferição de receitas advindas 
de outras fontes que não o pedágio, passou a ter relevância, inclusive chamando a atenção desta casa. Não cabe, a partir 
desta constatação, qualquer forma de intervenção do Estado na definição de preços, mas sim de fomento do desenvolvi
mento deste novo negócio e a partir da expansão da base de receita, repassar os benefícios para os usuários. Ainda, neste 
tema, não houve, até o momento a regulamentação e a liberação da publicidade na faixa de domínio, por parte da 
Secretaria dos Transportes, sem motivo aparente para isso, já que o Código Nacional de Trânsito revogou toda e qualquer 
disposição em contrário - como, por exemplo, dispositivos da legislação estadual e da regulamentação do DER e da DERSA 
que vedavam a exploração de publicidade às margens das rodovias paulistas..

O Governo, seguindo uma postura retrógrada que lhe é peculiar, além de não promover meios para que a partir da 
expansão da base de receitas possa negociar benefícios para os usuários, baixou a Resolução ST 22 de 20/10/98, na qual 
efetivamente reduz a receita de pedágio das concessionárias e consequentemente a própria receita, pois permite que 
caminhões burlem a cobrança plena da tarifa de pedágio, passando pelas praças de pedágio com alguns eixos levantados, 
eixos esses que são utilizados ao longo de todo o trajeto, pois a rodagem com os mesmos é obrigatória para a distribuição 
correta da carga de forma a não avariar os caminhões. Este fato pode inclusive motivar pedido de recomposição do equilí
brio económico-financeiro do Contrato, levando o governo, a abrir mão de alguma obrigação contratual da concessionária, 
prejudicando mais uma vez os usuário das rodovias.

Foi enviada, para apreciação desta Assembléia, por pressão desta CPI, o Projeto de Lei de criação da Agência 
Reguladora das Concessões Rodoviárias no Estado de São Paulo. Este projeto de lei chega a esta casa com um atraso de 
dois anos, pois a mesma é peça fundamental não só na estrutura de fiscalização do Programa de Concessões, em anda
mento, como principalmente na introdução, no processo de regulação das concessões, do necessário interesse dos usuá
rios e da sociedade em geral. Por iniciativa e coordenação desta CPI realizou-se uma sessão de apreciação deste projeto de 
lei, que contou com a presença de personalidades de relevância no meio rodoviário. O principal resultado dos debates ali 
desenvolvidos foi a constatação de que o Projeto de Lei original é muito frágil e incompleto. Aliás, as 86 emendas que o 
Projeto recebeu por parte dos senhores deputados, por si só, já caracteriza sua fragilidade. A riqueza dos debates realiza
dos e o conhecimento adquirido no desenvolvimento da CPI ensejam que um novo projeto seja proposto. Se assim não for, 
não haverá como garantir que a futura Agência venha a cumprir as funções a que deve se destinar.

Entendemos ser urgente a definição e operacionalização desta Agência, bem como um aperfeiçoamento de rotinas e 
da estrutura no âmbito da Comissão de Fiscalização das Concessões Rodoviárias e das CAF's, de forma a permitir o acom
panhamento adequado do cumprimento dos Contratos de Concessão. Nesse sentido, aliás, uma observação do funciona
mento das poucas Agências já em fase operacional no Brasil revela ser imprescindível que os papéis de fiscalização - atri
buição do Poder Concedente que, no caso de São Páulo, é representado pelo DER ou pela Comissão de Fiscalização de 
Concessões - e de regulação, que deve ser a função precípua da Agência.

Dentro dos trabalhos aqui conduzidos foram avaliados, de forma exaustiva os ajustes pontuais que foram identifica
dos, dentro do Programa de Concessões Rodoviárias do Estado de São Paulo, nos lotes já transferidos para a exploração 
da iniciativa privada.

7.3. Aspectos específicos
Ao longo das atividades da CPI dos Pedágios, alguns aspectos específicos foram levantados, discutidos e estudados. A 

seguir, são relatadas as conclusões, ainda que parciais, a que a Comissão chegou.
Praça de Pedágio de Pirassununga - SP-330
No caso da concessionária INTERVIAS, foi debatida a questão da Praça de Pedágio de Pirassununga - SP 330, rota de 

fuga e praças de pedágio de Santa Cruz das Palmeiras e Descalvado - SP-215.
Nesse caso, o problema se refere ao acúmulo de veículos pesados que utilizando rotas de fuga, atravessando as 

regiões urbanas de Pirassununga e Cachoeira de Emas. O desvio de veículos pesados é o trecho da rodovia SP-330 situado 
entre os municípios de Pirassununga (KM 208) e Porto Ferreira (KM 229) onde já existe implantada uma praça de pedágio 
no km 215, no município de Pirassununga.

Existe uma róta alternativa que liga a cidade de Pirassununga até a rodovia SP-215 passando por Cachoeira de Emas. 
Tal ligação hoje já é bastante utilizada por veículos de carga que desviam da referida praça acessando esta rodovia a partir 
de Pirassununga até a SP-215 e a partir desta em sentido oeste até retornarem à SP-330 no KM 229. Acontece que ao se u t i- ' 
lizarem desta rota os veículos atravessam a cidade de Pirassununga causando acelerada deterioração de sua rede viária 
urbana, gerando poluição, aumentando o risco de acidentes e consequentemente produzindo um custo de recuperação 
insuportável para o município. A referida rota atravessa também o Distrito de Cachoeira de Emas provocando neste os 
mesmos problemas acima mencionados. Além disso, em Cachoeira de Emas existe uma ponte para travessia do Rio Mogi 
Guaçu que permite a passagem de somente um veículo por sentido por vez e possui limite de carga total de 12T. Está 
ponte encontra-se em estado precário de conservação e a sua intensa utilização por grandes carretas pode provocar sua

ruptura com interdição total da rodovia e irreparáveis danos ambientais ao local, pois o mesmo é Area de Preservação 
Permanente. Ainda é importante ressaltar que a localidade é reconhecida como importante ponto turístico da região o qual 
está sendo fortemente desincentivado pelo tráfego intenso e poluente que nela passa.

Como alternativa, para solucionar estes problemas e para a minimização deste impacto, analisada dentro das sessões 
de trabalho desta CPI, está em análise a implantação de uma praça de pedágio a ser construída na.SP-201 entre 
Pirassununga e Cachoeira de Emas com cobrança nos dois sentidos de tráfego e tarifa para veículos comerciais idêntica à 
tarifa praticada na já mencionada praça situada na rodovia SP-330. Como forma de minimizar o impacto à comunidade 
local, propomos a aplicação de uma tarifa reduzida para veículos de passeio e a isenção do pagamento da mesma para os 
veículos emplacados em Pirassununga e Cachoeira de Emas. Este procedimento solucionaria a questão e ainda.beneficiaria 
os municípios locais que teriam incentivado o emplacamento de veículos nas próprias cidades aumentando sua arrecada
ção. Além disso, os recursos arrecadados com este pedágio poderiam ser utilizados para a manutenção e melhoria deste 
trecho e ainda para o financiamento da construção de uma nova ponte para travessia da rio Mogi Guaçu que inclusive teve 
sua obra iniciada e se encontra paralisada por falta de recursos.

Pedágios das Vias Marginais da Rodovia Castello Branco
A concessão do Lote 12 é o que encontra hoje maior resistência por parte dos moradores da Região Oeste da Grande 

São Paulo. Isso se deve em grande medida pela previsão de implantação de pedágios nas marginais da Castello Branco.a 
um custo cerca de cinco vezes superior ao estabelecido nas demais estradas concessionadas.

Sem dúvida as Marginais da Castello são uma obra imprescindível para a solução do tráfego naquela região. Não obs
tante, o alto valor do pedágio tem levado a inúmeros protestos de moradores de Alphaville, Carapicuíba e Barueri.

A Comissão de Concessões tem feito, por conta das manifestações advindas das atividades da CPI, diversos estudos 
para diminuir os efeitos negativos desse pedágio.

Os estudos até agora desenvolvidos, contudo, não são vistos como soluções pelos usuários, principalmente para aque
les que até hoje não pagam pedágio. Nas opiniões recolhidas pela CPI a solução seria manter os acessos hoje existentes, 
garantindo a opção gratuita nas pistas centrais da própria Castello. Isso é totalmente recusado pela Comissão de 
Concessões, que demonstrou à CPI que isso desequilibraria de forma insustentável o contrato de concessão.

Na opinião desta CPI, a solução possível seria um reequacionamento da Concessão deste lote com a manutenção do 
equilíbrio económico-financeiro do contrato, garantindo o direito dos moradores da Região Metropolitana a opção gratuita 
na Castello Branco. Para tanto, deverá se abrir um processo de negociação entre.a Comissão de Concessões e a 
Concessionária Via Oeste.

Poderia também compor a solução a melhoria dos acessos não pedagiados já existentes - como,:por exemplo, o 
Corredor Oeste e as ligações do Rodoanel com as Avenidas Jussara e Nações Unidas. Cabe salientar que a própria existên
cia de pedágio nas marginais induzirá a melhoria das condições de trafegabilidade .da pista central da Castello Branco, 
reduzindo, significativamente, o tempo do percurso entre São Paulo e a região de Alphaville, que é hoje é crítico.

Um outro problema a ser resolvido diz respeito aos impactos da duplicação da Raposo Tavares entre Cotia e Sorocaba 
no trecho da chegada a São Paulo. É previsto que uma parte do trânsito que hoje chega a São Paulo pela Castello se deslo
que pela Raposo, melhorando mais a trafegabilidade das pistas centrais da Castello Branco. Os congestionamentos que 
hoje já ocorrem na Raposo a partir do quilómetro 26 com certeza seriam ampliados.

É por isso que, esta CPI propõe que o DER assuma a responsabilidade de realizar obras de melhoria do tráfego no tre
cho urbano da Raposo, especialmente adequações de entradas e saídas, baias para paradas de ônibus, obras de arte em 
cruzamentos, novas passarelas, etc. Deve-se tratar também da questão da entrada dos veículos na cidade de: São Paulo que 
hoje é realizada através da Rua Sapetuba, uma rua estreita e com vários semáforos.

O DER deve assumir para si a responsabilidade de viabilizar a execução de obras que permitam tornar a Av. Escola 
Politécnica uma alternativa de entrada na cidade. Para isso, é necessário que se construam um viaduto sobre a Av. Corifeu 
de Azevedo Marques e uma nova ponte sobre o Rio Pinheiros. Deve também melhorara Rua Sapetuba, Camargo e outras 
da região. Os recursos para tanto podem ser obtidos do pagamento do õnus dessa concessão.

Nesse caso cabe a Comissão de Concessões resolver estas questões, abrir um escritório de informações na;Região e 
elaborar um cronograma para a construção do viaduto que não traga prejuízos à população.

Praça de Pedágio de Limeira - SP 147, trecho Limeira - Mogi-Mirim (rota de fuga)
Aqui também são verificados os impactos negativos, para as comunidades urbanas,,advindos da.utilizaçào de rotas de 

fugas pelos veículos de transporte de cargas.
Está projetada a implantação no segundo semestre deste ano de uma praça de pedágio na referida rodovia a ser cons

truída no município de Limeira, no trecho entre as cidades de Limeira e Engenheiro Coelho. iEntretanto existe uma rota 
alternativa para tal trecho que liga Limeira à Artur Nogueira, podendo o tráfego que utilizar-se deste caminho, retornar.à 
SP-147 pela SP-332 ou ainda utilizar-se de outra rodovia vicinal que liga Artur Nogueira à SP-340 e desta por sua vez péla 
SP-107 até a região de Amparo e Serra Negra, produzindo assim uma rota alternativa para tráfego de longa distância, para 
se evitara utilização de toda a extensão da SP-147, fugindo assim também da praça aserimplantadanotrecho entre Mogi 
Mirim e Itapira.

A alternativa apresentada visando minimizar este impacto é a implantação de,pedágio tipo barreira logo no acesso.à 
esta via com cobrança de tarifa de pedágio nos dois sentidos de tráfego e valor idêntico.aquéle a ser cobrado na já mencio
nada praça de pedágio de Limeira.Como forma de não se gerar impacto negativo à comunidade local, esta praça isentaria 
da cobrança de pedágio todos os veículos que previamente cadastrados comprovassem residência-em locál cüjo acesso Só 
se pudesse fazer com a única e exclusiva utilização deste trecho. Além disso as localidades atravessadas; po r este trecho 
teriam o benefício da utilização dos recursos gerados pela cobrança deste pedágio para a manutenção e melhoria do 
mesmo. •

Praça de Pedágio de Iracemápolis - SP 147, trecho Limeira -Piracicaba
■ A implantação de uma praça de pedágio na SP-147, trecho Limeira- Piracicaba, vem sendo objeto de questionamentos 

por parte dos viveiristas, que segundo depoimentos apresentados pelo Sr. Sílvio Félix da Silva, trará impactos:negativos 
para a atividade agrícola desenvolvida na região.

Dentro das sessões de trabalho realizadas com a presença dos Coordenadores da Comissão de Concessões, visando 
analisar o tema, foram identificados os seguintes aspectos:

* Programa de Concessões do Estado de São Paulo definiu os lotes dentro de um conceito de conjunto de rodovias. O 
equilíbrio desse conjunto só é atingido quando todas suas partes estiverem em pleno funcionamento., A implantação, do 
pedágio na SP-147, trecho Limeira-Piracicaba é fundamental para a manutenção do equilíbrio tíe todo o, programa de con
cessões rodoviárias, notadamente para a Rodovia dos Bandeirantes e Washington Luiz. A hão construção da praça de 
pedágio em questão, iria tornara SP-147 uma rota de fuga, causando o desequilíbrio nos lotes 1e 8. Também, como. parte 
integrante do Lote 06, esta praça de pedágio é fundamental para a manutenção do equilíbrio económico-financeiro do con
trato recentemente assinado;

* Existe um caminho alternativo utilizando-se a rodovia SP-151 até se chegar à rodovia SP-127 e a partir-desta até 
Piracicaba sem o pagamento de pedágio. Esta rota merece uma análise sob uma visão mais ampla da malha viária estadual 
pois além de propiciar a fuga de pequena e média distância da praça do lote 06, propicia também fuga para o tráfego de 
média e longa distância que ao invés de se utilizar das rodovias SP-330 e SP-310 pagando o pedágio no KM 152 da SP-330, 
desvia-se passando por dentro do município de Limeira e utiliza-se das rodovias SP-151 e SP-127 para acessar a rodovia 
SP-310 evitando assim o pedágio mencionado.

* tráfego de veículos pesados que hoje utilizam desta rota fugindo do pedágio que já se encontra implantado gera 
vários transtornos ao município de Limeira inclusive acelerando a deterioração de sua malha viária urbana. Este volume, 
acrescido do tráfego que fugirá da SP-147 no trecho entre Limeira e Piracicaba resultará em um tráfego total a utilizar a 
rodovia SP-151 muito acima de sua capacidade. Com isto, haverá uma acelerada deterioração das condições desta rodovia 
gerando um elevado custo para a sua manutenção, e ainda, um aumento substancial no seu número de acidentes. Esta 
possibilidade já foi inclusive levantada pela própria imprensa de Limeira. Além disso, este trecho de rodovia serve quase 
que exclusivamente ao município de Iracemápolis, propiciando acesso ao mesmo. Desta maneira, o município seria bas
tante prejudicado pelo uso indevido deste por veículos para os quais o mesmo não foi dimensionado nem do ponto de 
vista estrutural nem geométrico.

Existem alternativas, em fase de detalhamento, que devem ser concluídas e avaliadas antes de proceder-se a implanta
ção da praça de pedágio, de forma a-produzir-se uma solução que atenda aos objetivos das partes envolvidas, sejam os 
moradores locais e os aspectos contratuais do lote 6 e dos demais lotes influenciados por esta praça de pedágio.

Localização da Praça de Pedágio de Monte Alto - SP 323
A localização da praça de pedágio de Monte Alto, na SP - 323, vem sendo motivo de questionamentos, por parte da 

comunidade regional, conforme apresentou, nesta CPI, o Prof. Tenório - da Unesp, durante o depoimento prestado na ses
são realizada na Câmara Municpal de Catanduva, em 05/05/00.

Segundo os relatos apresentados, o número de acidentes, no local, devem situar-se entre:20 a 25, envolvendo cami
nhões, sem freios, que passam reto pela praça de pedágio colocando em risco a vida daqueles que por ali transitam.

Este fato deve-se à localização da praça de pedágio, em trecho sinuoso de serra, sendo esta localização resultante de 
relocações promovidas pela Comissão de Concessões, a pedido das prefeituras de Bebedouro e Catanduva, tendo em vista 
a prevista localização em área urbana.

Estão em andamento, a pedido desta CPI, os estudos referentes a este ponto específico, tendo como premissa a reloca- 
ção da referida praça, uma vez que, embora um, série de medidas técnicas tenham sido aventadas para a solução dos pro
blemas de segurança, não entendemos que haja solução, que não aquela da relocação indicada.

Deve-se salientar ser o Lote 3, dentre os lotes já concedidos do Programa de Concessões do Estado de São Paulo, 
aquele que apresenta as condições menos favoráveis de viabilização, considerando os resultados dos estudos aqui apre
sentados, referentes à condição económico-financeira consolidada da Concessionária, da data de assinatura do contato e 
findando em novembro de 1999. Em outras palavras, quaisquer alterações que se façam no Plano de Negócios da Proposta 
têm um impacto extremamente acentuado no desempenho econômico da Concessão.

Neste aspecto, continua pendente e sob a análise da Comissão de Concessões, pedido de recomposição do equilí
brio económico-financeiro do Contrato deste Lote de Concessão, a partir de ato unilateral praticado pelo Poder Público, 
alterando a base de receitas da Concessionária, a partir de alterações no programa de implantação e operação de praças 
de pedágio.

8. RECOMENDAÇÕES
Ao Sr. Presidente e aos nobres deputados que compõem esta CPI, submetemos a seguir, como resultado de todos os 

fatos e análises apresentados no presente documento, nossas recomendações finais:

8.1. Cumprimento dos Contratos de Concessão e Otimização dos ̂ Benefícios aos 
Usuários das Rodovias

a) Deverá ser agilizada a criação da Agência Reguladora de Concessões Rodoviárias do Estado de São Paülo, com a 
função básica de regulamentação das Concessões no Estado de São Paulo. Deverá ser fortalecida e estruturada, a função 
de Fiscalização, pelo Estado, do Programa de Concessões Rodoviárias, seja exercida diretamente pelo DER, pela Comissão 
de Monitoramento de Concessões ou por outra forma de organização, criada pelo Poder Concedente, exclusivamente volta
da para esta atuação.



A partir do momento em que o Estado firmou contrato com concessionárias, o interesse econômico passou a ser um 
fator importante entre o Poder Público e as concessionárias. É necessário, no entanto, criar um mecanismo que deve, além 
de cuidar do cumprimento de contratos, tenha como componente importante a defesa dos interesses dos usuários. Para 
cumprir este papel, a futura Agência deverá ter sua estrutura e funcionamento autônomos, não havendo subordinação 
direta ao Executivo.

As funções de Regulamentação e de Fiscalização devem ser totalmente separadas e realizadas por estruturas diferen
tes. A função de Fiscalização deve ser reestruturada de forma a promover, de maneira adequada o acompanhamento de 
cumprimento das obrigações contratuais por parte das concessionárias, através da adoção de rotinas e práticas mais ade
quadas e coerentes com a velocidade de evolução dos programas de investimentos em realização no Estado.

Há que se definir uma política ampla, séria e coerente para a atuação futura do DER, que reconheça e aproveite a larga 
experiência deste órgão e de seus técnicos, com um plano de carreira para seus funcionários e a definição, por parte do 
atual governo, das atribuições que se esperam deste órgão.

Caberá à Agência Reguladora a elaboração de estudos referentes à definição dos valores das tarifas, base para as futu
ras concessões que venham a ser estabelecidas pelo Governo estadual e também, a realização, de forma permanente, de 
pesquisas e estudos visando a busca de caminhos que permitam, dentro dos contratos vigentes, a obtenção de reduções 
dos valores das tarifas vigentes, para os usuários da rodovias do Estado de São Paulo concedidas à exploração por parte 
da iniciativa privada.

b) Esta CPI recomenda que, de imediato, através da Agência Reguladora, pela sua autonomia e não interferência direta 
do Governo, que se proceda um estudo que possa avaliar, dentro do modelo de concessão implantado pelo Governo do 
Estado, a adequação da tarifa vigente, bem como as implicações que o Programa de Concessões e o custo da tarifa têm no 
preço final dos produtos transportados.

Esse estudo deverá ser realizado com a colaboração de organismos científicos e independentes, como a Faculdade de 
Economia da Universidade de São Paulo - FEA/USP, a Escola Politécnica, o Instituto de Pesquisas Tecnológicas - IPT, a 
Fundação Getúlio Vargas, a PUC de São Paulo, etc.

Deve-se levar em consideração, nesse estudo, todos os elementos legais e contratuais, os estudos já existentes e as 
hipóteses levantadas pelos senhores Deputados membros desta CPI e outros que poderão surgir no decorrer dos trabalhos 
- como, por exemplo:

* Fluxo de caixa em função do cronograma de investimentos que, inicialmente, operou com atrasos e que hoje está em 
plena recuperação;

* Análise das garantias exigidas das concessionárias, dispensando aquelas que não causam risco ao sistema e que 
reduzirão custos;

* Reavaliação da possibilidade de postergação de determinadas obras, para realização de outras;
* Deslocamento do pagamento no ônus de concessão para após o 9o ano dos contratos de concessão, quando se atin

ge o break-even dos contratos.
Também deverá ser avaliada, na elaboração desse estudo, a questão referente aos eixos suspensos, que permite eva

são da cobrança de pedágio e provoca danos significativos às rodovias.
Esse estudo terá o acompanhamento do Legislativo através das Comissões de Fiscalização e Controle, e da de 

Transportes.
c) O Governo do Estado de Sâo Paulo deve, de imediato, até para enquadramento no arcabouço legal vigente, adaptar 

sua regulamentação tributária, de forma que o valor gasto pelos transportadores com pedágio deixe de compor a base de 
cálculo utilizada para apuração do valor do ICMS. A promoção desse ajuste é de vital importância à desoneração dos trans
portadores, que hoje gastam 13,61% (alíquota de 12% calculada "por dentro" significa 12% / 88% = 13,64%) do valor dis- 
pendido com pedágio a mais do que deveriam se a legislação estadual tivesse sido adaptada à nova realidade criada com a 
aprovação da lei pela qual o ISSQN passou a incidir sobre as receitas das concessionárias. Além disso, recomenda-se que 
o Governo do Estado desenvolva, por parte da Secretaria da Fazenda, efetivas medidas fiscalizatórias que possa garantir 
que seja destacado o valor do pedágio do frete, nas notas fiscais de transporte, diminuindo a base de cálculo do ICMS.

d) Como forma de garantira segurança dos usuários, principalmente dos caminhoneiros e transportadores de carga, o 
Governo de São Paulo deve obrigar as concessionárias a construir e manter em funcionamento pátios de estacionamento 
de caminhões, devidamente cercados, vigiados e dotados de serviços de apoio, visando a redução do número de assaltos a 
caminhões e a otimização da gestão dos fretes.

e) Também no intuito de amenizar o grave problema vivido pelo setor de transporte de cargas, o Governo do Estado 
deve buscar a viabilização de um seguro (especialmente de vida, de danos a terceiros, de saúde e de invalidez) contratado 
pela concessionária em benefício de seus usuários, especialmente os caminhoneiros. Esta cobertura não acarretaria um 
dispêndio muito alto às concessionárias e significaria, em muitos casos, a salvação dos usuários que sofrem incidentes nas 
rodovias.

f) Deve ser estudada a viabilidade económico-financeira e jurídica de algumas concessionárias, notadamente aquelas 
que operam rodovias que são interceptadas pelo traçado do Rodoanel Metropolitano, assumirem a responsabilidade pela 
execução de obras de melhoria da integração com os principais corredores que alimentam a Região Metropolitana de São 
Paulo. Isso poderá ser feito desde que sejam respeitadas as condições legais e dos contratos de concessão, bem como 
para atender a necessidade de adequação do sistema de pedagiamento quando da entrada em operação do Rodoanel. 
Assim, os recursos advindos do Programa de Concessões poderiam contribuir para que a população de São Paulo deixe de 
sofrer os efeitos do incomensurável fluxo de tráfego que cruza a cidade, transportando cargas que impõem risco aos muní
cipes, tanto sob o aspecto físico, como ambiental e econômico.

g) Deve também ser totalmente revista, a atuação das CAF's, os quesitos avaliados e a própria forma de avaliação dos 
quesitos definidos, tornando mais efetiva e calcada em bases técnicas coerentes com o definido em Edital, Contratos e 
Propostas. Deve-se eliminar o subjetivismo das avaliações desta estrutura de fiscalização, dando à mesma a importância 
que merece dentro do processo de concessão.

h) Dentro do âmbito do Governo deverão ser realizadas todas as ações previstas como de sua responsabilidade nos 
contratos de concessão, de forma a não permitir-se atrasos nos programas de investimentos previstos ou outros tipos de 
prejuízos aos usuários.

i) A Secretaria dos Transportes deve divulgar, de maneira permanente, as informações relativas à aplicação dós recur
sos recebidos, a título de outorga, na malha rodoviária sob administração do Estado, inclusive prestando contas, direta
mente à Assembléia Legislativa. Sugere-se, a propósito, que esta casa desenvolva um sistema específico para acompanhar 
a aplicação destes recursos na malha rodoviária paulista, especialmente a que alimenta as regiões menos favorecidas do 
Estado. Este programa deverá ter o acompanhamento da Comissão de Fiscalização e Controle da ALESP, solicitando quan
to necessário o apoio do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

Tendo em vista que não existe suficiente clareza em relação à destinação dos recursos recebidos do Estado em função 
do ônus fixo e variável que é pago mensalmente pelas concessionárias, a simples divulgação da aplicação dos recursos 
não é medida suficiente. Deverá o Governo Estadual vincular estas receitas, especialmente a referente à parcela fixa do 
ônus de concessão, a uma conta específica que seja controlada e auditada permanentemente.

j) Tendo em vista o descrédito de que se reveste o processamento e emissão de multas pelos órgãos da administração 
pública responsáveis pela tarefa, as concessionárias devem ser obrigadas a prestar serviços de apoio técnico e material 
para viabilizar maior agilidade e eficácia na emissão das multas apuradas no âmbito de cada Lote concessionado, como 
forma de restabelecer os objetivos e diretrizes firmados com a aprovação do novo Código de Trânsito Brasileiro.

l) No decorrer dos trabalhos da CPI, houve informações de que existem outras empresas utilizando a faixa de domínio 
das rodovias, e que encontram-se irregulares. O Sr. Superintendente do DER afirmou que não existe, o Sr. Secretário dos 
Transportes disse que existe mas não sabe exatamente o que. Recomendamos de imediato que o Sr. Secretário dos 
Transportes requeira da Empresa Barramar Mercantil Ltda. o mapeamento das faixas de domínio das rodovias onde tem 
contratos, de forma a ter-se pleno conhecimento do existente e que se proceda a devida regularização. Para complemento 
às demais rodovias, que se promova a contratação de empresa para o mapeamento geral. Essas atividades deverão ter o 
acompanhamento da Comissão de Fiscalização e Controle da ALESP.

m) Que a Comissão de Concessões e, posteriormente, a Agência Reguladora adotem medidas de implantação de siste
mas de câmeras em todas as rodovias concessionadas, conferindo aos usuários dos sistemas informação e segurança em 
toda a sua extensão.

n) Que o pedágio eletrônico seja implantado no menor prazo possível, e que na medida da evolução, essa tecnologia 
seja utilizada para coibir o tráfego de drogas e, principalmente, a identificação de carros roubados.

o) Que seja definida a aplicação de um percentual do ônus variável recebido pelo Governo para financiamento de estu
dos e pesquisas visando o desenvolvimento rodoviário para a aplicação de tecnologias e sistemas que possam minimizar o 
risco de vida nas rodovias.

8.2. Modelo do Programa de Concessão
a) Ajustes, através de Aditivos Contratuais visando a realização, no menor prazo possível, das ações que façam com 

que sejam reduzidas as fugas de pedágio atualmente registradas, corrigindo os impactos atualmente produzidos nas 
malhas vicinais do Estado e dos Municípios:

* Implantação de Pedágio Bidirecional, onde possível, inicialmente para os veículos utilitários e no máximo de praças 
possível. Afinal, restou evidenciada a injustiça que significa a cobrança unidirecional de pedágio - onde muitas vezes o 
usuário paga por uma viagem que não faz. E, portanto, imperioso que o Poder Concedente obrigue as concessionárias a 
colocarem em prática a cobrança bidirecional de pedágio onde isso se mostre viável, desde que seja realizado um estudo 
adequado, tornando a tarifa mais justa e compatível com o poder aquisitivo da população. Importante observar que a 
implantação da cobrança bidirecional provocará a redução da tarifa que atualmente é paga, no sentido em que hoje o 
pedágio é cobrado.

* Implantação de Cabines de Bloqueio e complementação da malha pedagiada, onde indicado e de forma a promover- 
se o equilíbrio da malha pedagiada do Estado - especialmente onde fica evidente o transtorno do tráfego de desvio que 
causa prejuízos, insegurança, como o que passa dentro de áreas urbanas ou em estradas que não comportam o tráfego de 
um crescente número de veículos, especialmente de veículos pesados.

b) O Governo do Estado deverá atuar conjuntamente com o Governo Federal, de forma a implantar e fazer funcionar o 
vale-pedágio, realizando todas as ações necessárias, para a operacionalização do mesmo, na esfera estadual. Para tanto, 
deverá o Governo exigir das concessionárias todo o comprometimento, para que essa importante medida efetivamente 
funcione e garanta a desoneração dos caminhoneiros e transportadores em relação ao pagamento do pedágio.

Essa medida, posta em pleno funcionamento, atenderá antiga reivindicação dos caminhoneiros e transportadores, que 
passarão a ter total isenção em relação ao custo com pedágio, posto que a responsabilidade pelo pagamento das tarifas de 
pedágio passa ser do embarcador.

Em decorrência da implementação do vale-pedágio, o Governo do Estado deverá acabar com o desconto atualmente 
concedido aos caminhoneiros nas compras de cupons de pedágio da DERSA e do DER. Essa casuística sistemática de des
contos não se enquadra na lógica do Programa de Concessões, porque os recursos para pagamento deste desconto saem 
dos cofres do Estado - ou seja, quem o paga é a população como um todo.

A regulamentação e colocação em prática do vale pedágio é imperiosa e urgente, pois com sua instituição e uso acaba
mos com a bitributaçáo causada pela cobrança do ICMS sobre a nota fiscal do frete, incluindo a tarifa de pedágio na base 
de cálculo do imposto, tendo em vista que sobre a tarifa de pedágio já incide o ISS, conforme legislação aprovada pelo 
Governo Federal. Assim o recolhimento do ICMS com o destaque da tarifa de pedágio da base de cálculo, permitirá uma 
sensível redução dos encargos suportados pela sociedade.

cIPara as futuras concessões:
* Divulgar intensamente os novos programas de concessões, dando ampla possibilidade de participação e opinião à 

sociedade, em geral e especificamente às comunidades diretamente afetadas por estes programas, demonstrando clara
mente os benefícios a serem obtidos, os prazos e o custo que representará o pedágio.

* Cobrança bidirecional naquelas praças em que isso for possível.
* Autorização das operações de novas praças de pedágio somente após a conclusão total dos Programa Intensivo 

Inicial e inicio de prestação dos serviços aos usuários.
* Definição de um nível de investimentos mínimo a ser realizado antes de iniciar qualquer cobrança em novas praças 

de pedágio.
* Na definição das tarifas deverão ser estudados os componentes da equação económico-financeira da Concessão, de 

forma a buscar-se uma tarifa mais módica, através de:
(a) Cronogramas de investimentos mais distribuídos durante o prazo da concessão,
(b) Menores exigências de seguros e garantias,
(c) Menores valores de outorga fixa,
(d) Cobrança bidirecional naquelas praças em que isso for possível,
(e) Autorização da operação de novas praças de pedágio somente após a conclusão total dos Programa Intensivo 

Inicial e inicio de prestação dos serviços aos usuários.
d) 0  Governo Estadual, através da Comissão de Concessões, deve manter totalmente informada e esclarecida a popu

lação e a Assembléia Legislativa sobre o andamento e os resultados das Concessões já implantadas. O Governo deve 
informar a população detalhadamente a população de cada região, quanto às obras e seus respectivos cronogramas, 
melhoramentos de forma geral como passarelas, 3as. Pistas, etc. - não como propaganda, mas sim como esclarecimento 
aos cidadãos paulistas. Nesse sentido, o envio sistemático de relatórios do Tribunal de Contas do Estado à Assembléia 
Legislativa - por exemplo, a cada seis meses - seria uma medida adequada a esse propósito.

e) O Governo Estadual deve, além disso, implantar sistema que permita a permanente monitoração da aplicação dos 
recursos advindos do ônus de concessão. A recomendação é no sentido de que esses recursos sejam depositados em 
conta vinculada, necessariamente, a investimentos na malha rodoviária paulista.

8.3. Obtenção de receitas pelas concessionárias x modicidade das tarifas
a) O Governo, nos últimos contratos assinados, utilizou mecanismos de negociação que aumentaram sua participação 

nas receitas acessórias sem desrespeitar as propostas vencedoras. Essa possibilidade mostra que o Governo deve incenti
var a exploração do potencial das receitas acessórias, não restringindo ou regulamentando os preços desses serviços, de 
forma que seja aproveitada a eficiência negociai da iniciativa privada. De outra forma deverá empreender todas as ações 
necessárias para a obtenção de receitas acessórias, não previstas, expandindo a base de receitas e, paralelamente, nego
ciando com as Concessionárias, de forma que parte das receitas líquidas adicionais às previstas nas propostas das licitan
tes, sejam aproveitadas - mas revertendo para a promoção da modicidade das tarifas, e não para a formação de caixa para 
o Governo.

Como exemplo de medida aplicável, o Governo deve de imediato enviar proposta à ALESP para regulamentar e liberar 
a publicidade da faixa de domínio, por parte da Secretaria dos Transportes, obedecidos os requisitos legais aplicáveis. Não 
há motivo aparente para que não haja essa regulamentação, uma vez que o Código Nacional de Trânsito revogou toda e 
qualquer disposição contrária à utilização da faixa de domínio de rodovias para exploração publicitária.

b) A Comissão de Fiscalização das Concessões Rodoviárias deverá incrementar as rotinas de auditoria da obtenção das 
receitas de pedágio, de forma a garantir e divulgar a credibilidade do Programa de Concessões junto à sociedade.

c) Considerando que as concessionárias são obrigadas, por força contratual, a manter vigentes diversos seguros e 
garantias, com custos altíssimos, não condizentes com o risco que representam para o Poder Concedente, deve o Governo 
de São Paulo, estudar meios de redução desses custos, visando diminuir as tarifas de pedágio.

d) Praticamente todas as discussões que têm tido lugar, acerca do Programa de Concessões de Rodovias do Estado de 
São Paulo, tem a ver não com a qualidade ou com a relevância dos investimentos e dos serviços que vem sendo realizados 
e prestados pelas empresas concessionárias. A grande discussão diz respeito ao preço do pedágio.

Ao longo das atividades da CPI, foram debatidas diversas alternativas para viabilizar a redução do preço do pedágio. 
Algumas dessas possibilidades encontram-se consubstanciadas nas recomendações constantes deste capítulo.

Adicionalmente, recomendamos que a futura Agência Reguladora, como primeira e principal missão desta instituição, 
diligencie para buscar outras alternativas que possibilitem a permanente garantia da modicidade dos valores cobrados dos 
usuários a título de pedágio - podendo, para isso, valer-se de entidades de reconhecida capacidade para realização de estu
dos específicos, conforme citado durante as atividades da CPI.

Obviamente, esse tipo de diligência deve estar pautada na boa técnica e, principalmente, no respeito à normalida
de dos contratos de concessão. Os exemplos dos Programas do Paraná e do Rio Grande do Sul, debatidos durante as 
atividades da CPI, mostraram que medidas impensadas e unilaterais, que envolvam a quebra de contratos, afetam de 
forma irremediável a credibilidade do Poder Concedente e do Programa, inviabilizando a realização de investimentos 
vitais para a população - cuja necessidade, aliás, é a própria razão de ser de Programas de Concessão Rodoviária como 
o de São Paulo. '

Visando não prejudicar o andamento dos importantíssimos investimentos previstos no âmbito do Programa Paulista, 
não se deve perder de vista os insucessos citados. A condução de empreendimentos desta envergadura sem o necessário 
equilíbrio que deve pautar todas as ações do Poder Concedente prejudica a todos, mas especialmente àqueles que mais se 
pretende beneficiar: os próprios usuários das rodovias e a sociedade como um todo.

8.4. Questões Específicas
Em vista dos fatos relacionados com os pontos específicos abordados e de acordo com as conclusões apresentadas 

recomendamos o seguinte:
L o te  6  - In te rv ia s
* Que esta CPI oficie à Comissão de Concessões Rodoviárias do Estado de São Paulo, de forma a paralisar imediata

mente a construção da praça de pedágio de Iracemápolis - SP 147, trecho Limeira - Piracicaba, até que estejam concluídos 
e analisados os estudos em elaboração pela referida Comissão de Concessões, contemplando os interesses das partes 
envolvidas e os aspectos contratuais.

* Que sejam efetuados os estudos de alternativas para solução dos problemas de fugas de pedágio da praça de 
Pirassununga -SP 330 e da praça de Limeira - SP 147, trecho Limeira - Mogi-Mirim, e implementadas as soluções emanadas 
desses estudos.

* Que, em consonância com a proposição da realização dos estudos do item acima, sejam suspensas as ações visando 
a implantação das praças de pedágio de Santa Cruz das Palmeiras e Descalvado, ambas na SP - 215, Rodovia Dr. Paulo 
Lauro, aguardando as conclusões dos estudos propostos.

Que estas ações tenham o efetivo acompanhamento da sociedade atingida, da Assembléia Legislativa, através dos 
Deputados componentes da Comissão de Fiscalização e Controle, da Comissão de Transportes e dos membros da CAF.

L o te  12 - P edág ios  n as  M a rg in a is  d a  C a s te llo  B ranco
A solução desejada pela população diretamente envolvida seria um reequacionamento da Concessão deste lote, garan

tindo-lhes o direito de uso gratuito do trecho inicial da Castello Branco.
Diversos estudos foram elaborados pela Comissão de Concessões, a partir de questões levantadas na CPI, sem que 

alguma solução nesse sentido fosse até o momento viabilizada.
Uma das soluções estudadas pela Comissão envolve a implantação de pedágios de bloqueio entre os km 26 e 32 da 

Castello Branco, revertendo o saldo da receita desses pedágios, após descontadas as despesas e investimentos, em benefí
cio de uma redução da tarifa nos pedágios nas Marginais, mantido o equilíbrio contratual.

Em complementação a essa solução, o Governo deveria completar a obrã do Corredor Oeste, já iniciada, além de cons
truir, juntamente com o Rodoanel, ligações com as avenidas Jussara e Nações Unidas, ampliando os acessos não pedagia- 
dos existentes, entre São Paulo e a região de Alphaville.

A questão é complexa, e sua solução deverá necessariamente envolver um processo de negociação entre a Comissão 
de Concessões, a Concessionária Via Oeste, com o acompanhamento dos deputados da ALESP.

R o do v ia  R aposo  T ava res
Poderia também compor a solução a melhoria dos acessos não pedagiados já existentes - como, por exemplo, o 

Corredor Oeste e as ligações do Rodoanel com as Avenidas Jussara e Nações Unidas. A própria existência de pedágio nas 
marginais induzirá a melhoria das condições de trafegabilidade da pista central da Castello Branco, melhorando em conse- 
qüência o acesso a São Paulo, que é hoje é crítico.

Esta CPI propõe que o DER assuma a responsabilidade de realizar obras de melhoria do tráfego no trecho urbano da 
Raposo, especialmente adequações de entradas e saídas, baias para paradas de ônibus, obras de arte em cruzamentos, 
novas passarelas, etc. Deve-se tratar também da questão da entrada dos veículos na cidade de São Paulo que hoje é reali
zada através da Rua Sapetuba, uma rua estreita e com vários semáforos.

O DER deve assumir para si a responsabilidade de viabilizar a execução de obras que permitam tornar a Av. Escola 
Politécnica uma alternativa de entrada na cidade. Para isso, é necessário que se construam um viaduto sobre a Av. Corifeu 
de Azevedo Marques e uma nova ponte sobre o Rio Pinheiros. Deve também melhorar a Rua Sapetuba, Camargo e outras 
da região. Os recursos para tanto podem ser obtidos do pagamento do ônus dessa concessão.

Nesse caso cabe a Comissão de Concessões resolver junto a Concessionária estas questões, abrir um escritório de 
informações na Região e elaborar um cronograma para a construção do viaduto que não traga prejuízos à população.

L o te  3 - P raça d e  P ed á g io  d e  M o n te  A lto
Neste Lote de Concessões, uma questão fundamental a ser solucionada, está relacionada com a localização da Praça 

de Pedágio de Monte Alto, que apresenta uma condição de insegurança para os usuários que atravessam esta praça de 
pedágio, além do problema de meio ambiente, que segundo informações prejudicam a fauna e a flora - embora não exista 
estudo de Impacto Ambiental.

Pela análise dos fatos e estudos em andamento, sobre esta questão, entende este relator que a Comissão de 
Concessões deve promover a relocação da Praça de Pedágio de Monte Alto, tendo como argumento a falta de segurança 
para os usuários, nesta região.

Com essa relocação, resultará resolvido o problema das cerca de 170 famílias moradoras de Monte Alto que percorrem 
pequenas distâncias desde a sede do município e têm que pagar pedágio. Isso onera as atividades comerciais e dificulta a 
sobrevivência dessas famílias.

O Estado é o responsável pela localização indevida da praça de pedágio. Deve ele, portanto, assumir também a respon
sabilidade pelo equacionamento das consequências económico-financeiras desse ajuste.

L o te  22 - ECOVIAS: in v e s tim e n to s  a ca rg o  d o  G o v e rn o  d o  E stado
Considerando o avançado estágio da construção da 2a Pista da Rodovia dos Imigrantes e considerando a histórica 

morosidade do Governo Estadual na contratação de obras, a concessionária Ecovias dos Imigrantes deve ser obrigada a 
assumir as obras constantes do Edital como "a cargo do Poder Concedente", conforme já previsto no contrato. Se tal medi
da não for implementada, a 2a Pista da Imigrantes será uma obra de pouca utilidade, tendo em vista a integração desta 
obra principal com inúmeras outras obras acessórias, que são de responsabilidade do Poder Concedente, e cujo processo 
licitatório sequer foi iniciado até o momento, desde que respeitadas as condições editalícias e as Leis Estaduais e Federais 
que regem a matéria.



Lote 22 - ECOVIAS: Praça de Pedágio de São Vicente
Em função dos debates ocorridos na Sessão Regional realizada no município de São Vicente e após análise das cir

cunstâncias que envolvem a concessionária, o Concedente e a população do município, recomendamos que sejam apre
sentadas, em caráter de prioridade, soluções para atender os reclames da população local, com o acompanhamento dos 
deputados que representam a região na ALESP.

Lote 20 - SP VIAS: Viaduto da Serra de Botucatu na SP-280
Existe um viaduto inconcluso na Rodovia Castello Branco, nas imediações da serra de Botucatu e Caatinga, com desvio 

que coloca em risco os usuários, não foi incluído entre os investimentos a serem realizados pela Concessionária do Lote 20.
Esse viaduto é importantíssimo para a segurança do tráfego no local, o que demanda sua conclusão no menor prazo 

possível. Entendemos que essa obra deveria ter sido colocada no plano da concessão deste lote como obrigação da con
cessionária, abrindo-se mão de outras obras constantes no contrato. Afinal, a situação é tão precária que uma eventual 
interrupção da única faixa de tráfego disponível levaria à interrupção total da ligação rodoviária, o que é inconcebível.

Recomendamos que o Governo do Estado programe e conclua as obras, seja por meio de recursos do orçamento, seja 
por meio de inclusão no escopo da concessionária.

O Governo do Estado deve informar à Assembléia Legislativa quais as providências que pretende adotar para concluir 
rapidamente o viaduto. -

Assim, submetemos ao Senhor Presidente e Srs. Deputados estas recomendações, na certeza de que a Assembléia 
Legislativa do Estado de São Paulo, ao atuar para garantir sua implementação, estará cumprindo sua função de defesa dos 
interesses da sociedade paulista e dando vazão aos anseios populares que levaram à instalação da CPI dos Pedágios.

Entendemos que o Programa de Concessões de Rodovias do Estado de São Paulo foi analisado detida e seriamente 
pelos membros da Comissão Parlamentar de Inquérito dos Pedágios. A qualidade dos debates travados e a efetividade de 
medidas como as que estamos recomendando, temos a certeza, farão com o que se garanta que o Programa, de hoje em 
diante, não mais saia dos trilhos.

0  próprio Governo do Estado, que até agora conduziu o Programa de forma impositiva, com certeza passará a levar 
mais a sério a atuação fiscalizatória desta casa. Nossa CPI é vitoriosa. Nossa atuação já alavancou os debates a respeito da 
criação da Agência Reguladora e já fez com que os programas de investimento das concessionárias, que haviam sido ini
ciados com atraso, fossem retomados e postos em ritmo normal.

Congratulamo-nos com os senhores Deputados que compuseram a CPI e, respeitosamente, submetemos ao Sr. 
Presidente e aos nobres colegas nosso Relatório.

Sala das Comissões, em 
al Deputado Edmir Chedid - Relator

Comissão Parlamentar de Inquérito constituída com a finalidade de apurar, desde o estabelecimento de critérios de 
concessão, cumprimento de contratos e irregularidades nas cobranças de pedágio no Estado de São Paulo, tomados por 
concessão por empresas particulares.

Aprovado o relatório final.
Plenário D. Pedro I, em 14/6/2000. 
a) GERALDO VINHOLI - Presidente 
Edmir Chedid 
José Rezende
Claury Alves Lima (com restrições)
Antonio Salim Curiati 
Sidney Beraldo (com restrições)
Duarte Nogueira (com restrições)
José Zico Prado (voto em separado)
Luis Carlos Gondim (com restrições)
Carlos Zarattini (voto em separado)
Geraldo Vinholi 
Roberto Morais.

RESTRIÇÕES MANIFESTADAS PELOS DEPUTADOS SIDNEY BERALDO E DUARTE NOGUEIRA
Tendo em vista a conclusão dos longos trabalhos realizados por esta CPI, ouvidos quarenta e cinco depoentes, em 

mais de cem horas de relatos de fatos e debates entre os nobres membros desta Comissão Parlamentar de Inquérito, 
cumpre-nos manifestação com relação ao Relatório Final apresentado na presente data pelo nobre relator Edmir 
Chedid.

A priori, gostaríamos de ressaltar o grande mérito da CPI que foi o de levantar o debate em torno da questão da 
concessão de rodovias no Estado de São Paulo, trazendo o assunto para debate nesta Casa e consequentemente para a 
imprensa e toda a sociedade. Como uma importantíssima consequência prática desse debate tivemos o envio para 
aprovação desta Casa, de projeto que cria a Agência Reguladora de Transportes, medida de extrema importância e 
reinvindicada insistentemente por esta CPI.

Embora, em linhas gerais, favoráveis às conclusões apresentadas pelo nobre relator, desejamos ressaltar alguns 
aspectos nos quais nossa visão é discordante.

Não concordamos com a afirmação que a atitude do Governo foi "..impositiva e desrespeitosa com esta Casa.." 
por ocasião da assinatura de três lotes nos meses de fevereiro e março do corrente ano. A assinatura dos três contra
tos foi apenas a colimação de um processo iniciado já em princípios de 1998 com todas as etapas formais e legais 
cumpridas no momento em que a CPI iniciou seus trabalhos. De tal forma que a não assinatura implicaria em prejuízos 
para as empresas vencedoras que poderiam inclusive recorrer judicialmente tendo em vista os investimentos prelimi
nares realizados, tais como contratações de pessoal, seguros, financiamentos, e afins. Além disso havia uma grande 
pressão por parte das comunidades que se beneficiam das obras e investimentos a ser realizadas naqueles locais, con
substanciada em solicitações dos prefeitos e inclusive de Deputados desta Casa. Como mostra de que houve atenção 
do Governo a esta CPI, a partir desse momento, o processo de concessões foi praticamente interrompido.

Gostaríamos de manifestar também a nossa discordância com relação a afirmação de "...precariedade da fiscaliza
ção realizada pelo Estado..com relação às receitas de pedágio". Foi demonstrado exaustivamente por vários depoen
tes, o amplo procedimento de controle dos pagamentos nas praças de pedágio, envolvendo controles eletrônicos, com 
câmeras e sistemas informatizados ligados on-line. Além disso existe o controle possibilitado pela fiscalização in loco, 
realizada por membros da comissão de concessões. Evidentemente a partir do momento em que seja aprovada nesta 
Casa a criação da Agência Reguladora, com um maior efetivo de pessoal, será possível a ampliação da quantidade de 
fiscais. Não concordamos, pois, com a afirmação que "..cabe a revisão de todos os procedimentos de averiguação das 
receitas..”

Por fim discordamos da afirmação que a Resolução ST 22 DE 20/10/98, “ ...promoveu a redução da receita de 
pedágio das concessionárias e consequentemente a própria receita.." . Na realidade trata-se de medida da mais abso
luta justiça em termos de cobrança de tarifa pública, visto que a .

aludida Resolução fixou o critério de cobrança do pedágio pela efetiva e adequada utilização dos eixos, o que equi
vale a dizer que o veículo vazio pode recolher um ou mais eixos, que não necessita em razão da tonelagem transporta
da. Não se tratando, portanto, de "..Governo seguindo uma postura retrógrada que lhe é peculiar.." conforme afirma
do pelo nobre relator, mas sim, de elementar medida de justiça. .

Concluindo, manifestamo-nos pela aprovação do relatório com as ressalvas apresentadas acima.
DEPUTADO SIDNEY BERALDO DEPUTADO DUARTE NOGUEIRA

VOTO EM SEPARADO DIVERGENTE
Deputado José Zico Prado - PT 
Deputado Carlos Zarattini - PT

1 - INTRODUÇÃO
A CPI dos Pedágios foi aprovada pela Assembléia Legislativa com o objetivo de verificar as causas das elevádas 

tarifas cobradas nas estradas paulistas privatizadas no Programa de Concessões de Rodovias, iniciado no primeiro 
governo Mário Covas. Nas investigações, nos depoimentos realizados e na verificação de um amplo volume de docu
mentos, foi possível constatar que o preço dos pedágios estava relacionado ao próprio modelo com que foram conce
bidas as concessões.

Preocupado, principalmente, com a eliminação do déficit público e, consequentemente com o pagamento da dívida 
estadual, o Governo Mário Cóvas buscou implantar rapidamente um programa de privatizações de vários setores da 
infra-estrutura do Estado. De modo geral, esse programa foi responsável pela transferência para as mãos da iniciativa 
privada de um patrimônio construído com recursos públicos, através do qual pôde o Governo do Estado, por décadas, 
realizar políticas públicas de desenvolvimento que garantiram ao Estado de São Paulo a posição de liderança que 
detém na economia nacional. O resultado foi o aumento do chamado Custo São Paulo, com a elevação de tarifas de 
energia, custos de transporte, etc.

O Programa de Concessões de Rodovias está de acordo com esse figurino. Apressado, enfrentou várias contesta
ções do Tribunal de Contas do Estado e da Assembléia Legislativa que atrasaram seu andamento e retardaram sua 
implantação para 1998. Não teve cuidados jurídicos importantes que garantissem ao Estado uma capacidade de fiscali
zação efetiva sobre as concessionárias e possibilidades de revisão dos contratos quando os valores de pedágios se tor
nam insuportáveis para os usuários. Preocupou-se principalmente em obter novos recursos para o caixa estadual atra
vés da cobrança de um "prêmio” das concessionárias pela venda das concessões (chamado de ônus das concessões), 
“ prêmio" esse, óbviamente, incorporado nas tarifas de pedágio .

Pode-se dizer, sem medo de errar, que com a brutal elevação das tarifas de pedágio verificadas antes da privatiza
ção, o DER e a DERSA não apènas teriam as condições de realizar as obras de conservação e ampliação das rodovias 
privatizadas, além de um alto padrão de operação, como teriam condições de aumentar em muito mais a arrecadação 
do Estado. Ou mesmo com um pedágio mais reduzido, realizar as obras e ainda diminuir o Custo São Paulo.

A concessão das estradas paulistas foi concebida a partir da premissa que o Estado não deveria investir nas estra
das transferidas ou subsidiar as empresas concessionárias. Mas, não apenas, se idealizou um modelo onde além disso, 
uma parte da receita das estradas é transferida ao governo na forma de "ônus da concessão” .

Evidentemente, esse modelo de investimentos só seria atrativo para as empresas caso a receita de pedágio fosse 
alta. Para que isso acontecesse o Governo do Estado, já a partir de 1995, iniciou um processo de reajuste das tarifas 
dos veiculos comerciais de forma a duplicar o seu valor. Mas, além disso, montou os lotes de concessão de forma a 
garantir uma rentabilidade mínima e certos investimentos previstos num prazo médio de cinco anos.

Para garantir essa rentabilidade o Governo decidiu adotar uma base quilométrica para as tarifas dos pedágios. 
Essa base resultou na multiplicação de praças de pedágios, que muitas vezes foram implantadas entre cidades próxi
mas, ou dentro de regiões metropolitanas, causando protestos e insatisfação de muitos setores da população.

Sem implantar uma Agência Reguladora, o Governo previu que 3% das receitas deveriam ser transferidos para seu 
caixa para que fosse utilizado para uma fiscalização mambembe feita por uma Comissão de Monitoramento que nem 
sequer conseguiu se estruturar com os fartos recursos disponíveis.

As empresas concessionárias que venceram as licitações foram aquelas que aceitaram realizar um determinado 
plano de investimentos, ofereceram garantias para as obras e a manutenção das estradas, e ofereceram maior ônus ao 
Estado. Dessa forma, foi estabelecido um determinado equilíbrio económico-financeiro do contrato que deve ser man
tido durante o prazo de 20 anos de vigência do contrato.

O risco das empresas se dá nas hipóteses de redução do volume de tráfego, aumento dos custos de manutenção 
acima do IGPM (indexador das tarifas), elevação dos custos de investimentos acima do previsto na proposta apresenta
da na licitação. Sua garantia é a manutenção do equilíbrio do contrato nas hipóteses de aumento da inflação com a ele
vação do pedágio e a impossibilidade do Estado realizar qualquer alteração contratual arbitrária sem uma compensa
ção ao nível das receitas ou dos investimentos. Um exemplo disso foi o desconto para os caminhões de 20% que foi 
abatido do ônus devido pelas concessionárias.

Evidentemente, o custo desse modelo recai sobre os usuários que pagam tarifas altíssimas de pedágio, em rela
ção à renda média brasileira, pedágio esse que paga investimentos que deveriam ser financiados pelos impostos já 
pagos pela população. E mais, porque a parte do ônus das tarifas de pedágio passa a financiar investimentos do 
Estado em estradas em regiões diversas daquelas onde é arrecadado. O resultado é uma elevação geral do custo Brasil 
e particularmente do Custo São Paulo.

II - DOS ASPECTOS JURÍDICOS
Através do Decreto 40.000 de 16/03/95, que Instituiu o Programa Estadual de Participação da Iniciativa Privada na 

Prestação de Serviços Públicos e na Execução de Obras de Infra-estrutura, o governo do Estado iniciou o programa de 
parceria com a iniciativa privada através da concessão onerosa de 5000 km de estradas pavimentadas.

Sabe-se que as concessões de serviços públicos se regem fundamentalmente pelas Leis n2 8987 de 13/02/95 e 9074 
de 07/07/95. Porém, subsidiariamente, aplicam-se as normas da Lei n2 8666 de 21/06/93, que.regulamenta o artigo 37, 
inciso XXI, da Constituição Federal e disciplina as licitações e os contratos na Administração Pública, já que nos termos 
de seu artigo 124, "aplicam-se às licitações e aos contratos para permissão ou concessão de serviços públicos os dis
positivos desta Lei que não conflitem-se com a legislação específica sobre o assunto".

Em matéria de licitação, a lei de concessões, contém apenas algumas disposições nos artigos 14 a 22, o que signi
fica que se aplica a própria Lei 8666 em tudo que não conflitar com esses dispositivos da Lei 8987.

Aplicam-se, também, as Leis 7835 de 08/05/92 - que disciplina as concessões e permissões no Estado de São Paulo 
- 6544 de 22/11/89 que disciplina as licitações e contratos da Administração Pública Estadual e a 9365 de 05/07/96 que 
cria o Programa Estadual de Desestatização.

Regulamentação
A  Lei Federal 9.074 de 07 de julho de 1995, estabelece em seu artigo 2S qué: "é vedado à União, aos Estados, ao 

Distrito Federal e aos Municípios executarem obras e serviços públicos, sem lei que lhes autorize e fixe os termos, dis
pensada a lei autorizativa nos casos de saneamento básico e limpeza urbana e nos já referidos na Constituição Federal, 
nas Constituições Estaduais e nas Leis Orgânicas dos Municípios, observados, em qualquer caso, os termos da Lei 
8.987 de 13.02.95".

É importante ressaltar que no texto da Lei supracitada, fica evidente a obrigatoriedade de existência de lei que 
autorize e fixe os termos da concessão dos serviços públicos de exploração da malha rodoviária.

Entretanto, as concessões dos serviços públicos de exploração da malha rodoviária paulista, foram regulamenta
das pelos diversos decretos editados pelo Excelentíssimo Senhor Governador do Estado, sendo que, para cada lote de 
concessão, houve um decreto específico e não uma lei.

Ora, entre o decreto e a lei, há hierarquia, pois, o decreto é uma espécie de ato administrativo normativo e não 
pode contrariar a Lei, sob pena de inconstitucionalidade.

A nosso ver, portanto, os decretos utilizados para a regulamentação da concessão desrespeitam o ordenamento 
jurídico, com a violação do princípio da legalidade.

Ao analisar o parecer da Assessoria Jurídica do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que considerou atendi
dos os preceitos legais pertinentes às concessões, ficou entendido que a autorização legislativa, mencionada no artigo 
2a da Lei Federal 9.074/95, já se encontrava regulamentada pelo parágrafo único do artigo 3S da Lei Estadual na 
7.835/92, razão pela qual não se impôs a edição da Lei especifica para regulamentar cada concessão (fls. 879/883 
Processo TC 016087/026/98 Lote 12).

Entretanto, vale ressaltar que as leis federais estabelecem diretrizes e normas gerais a serem observadas na regu
lamentação das concessões. A lei federal é genérica, a lei estadual é específica, ou seja, ela pode detalhar a lei federal 
desde que não a contrarie.

Helly Lopes Meirelles, em sua obra de Direito Administrativo Brasileiro - 24* Edição pags. 343/344 diz: “ Pela 
Constituição de 1988 cabe à entidade concedente editar lei regulamentar de suas concessões, o que não impede sobre
venha norma federal-nacional com preceitos gerais para todas as concessões (CF artigo 22, XXVII), o que ocorreu com 
a Lei 8.987, de 13.02.1995, que estabeleceu as normas gerais sobre o regime de concessão e permissão de serviços 
públicos' (g.n.)

"A  concessão de serviço público está prevista na Constituição Federal (artigo 175), tendo a União editado a Lei 
8.987, de 13.02.1995, dispondo sobre a matéria, com base no artigo 22, XXVII, do texto constitucional. Apesar de suas 
falhas e omissões, essa lei veio preencher uma lacuna em nosso sistema jurídico, visto que o instituto das concessões 
se ressentia da sistematização da matéria, apoiando-se quase que inteiramente nos ensinamentos doutrinários e juris- 
prudenciais existentes. Posteriormente, nova lei federai foi promulgada, modificando alguns aspectos da norma ante
rior e regulando as concessões e permissões dos serviços de energia elétrica, de competência Federal (Lei 9.074 de 
07.07.95). (Idem pag. 240)

"A Lei 8.987/95, é uma lei federal que diz respeito às normas gerais, que se aplicam indistintamente a todos os 
entes federados: Estados, Distrito Federal e Municípios. Tal circunstância não os exime de aprovar sua própria lei, 
como dispõe o citado artigo 175 da CF” , (idem pag. 240)

"Os Estados e Municípios devem aprovar suas próprias leis sobre concessões e permissões para atender ao dis
posto no artigo 175 da CF, respeitando os preceitos que constituem normas gerais contidas na Lei 8.987/95. Se preferi
rem, podem adotar a lei federal em todos os seus termos, hão de fazê-lo mediante lei. Caso contrário, haverá necessi
dade de uma lei específica para cada concessão, estabelecendo as suas diretrizes, como sempre se entendeu anterior- 
mente." (Helly Lopes Meirelles, ibidem).

Também o Ministério Público do Estado de São Paulo, manifestou-se sobre o assunto através da Promotoria de 
Justiça de São Simão, SP, pelo Sr. Promotor Dr. Sebastião Sérgio da Silveira, ingressando com Ação Civil Pública em 
face da Fazenda Pública do Estado de São Paulo, do DER - Departamento de Estradas de Rodagem, e da Concessionária 
Autovias S/A, argüindo o; que vai transcrito "ipsis litteris", dada a importância de sua fundamentação e de seu enfo
que: trechos da peça inicial

"Através do Decreto n2 42.646 de 18 de dezembro de 1997, o Excelentíssimo Senhor Governador do Estado de São 
Paulo aprovou o "Regulamento do Estado de São Paulo de Exploração da malha rodoviária correspondente ao lote 10 
do Programa de Desestatização e Parceria com a Iniciativa Privada", como se estivesse regulamentando uma lei, que, 
em realidade, não foi editada, já que a Lei 9.361/96, como já se disse e adiante novamente se verá, criou apenas generi
camente o programa, que não prescindia de outras leis estaduais posteriores, que autorizassem a entrega da explora
ção de determinados serviços à 'iniciativa privada' e, muito menos, mediante a cobrança de 'pedágios'.

"... O artigo 22 da Lei 9.074, de 07 de julho de 1995, que estabelece as normas para outorga e prorrogações das 
concessões e permissões de serviços públicos, expressamente prevê que 'É vedado à União, aos Estados, ao Distrito 
Federal e aos Municípios executarem obras e serviços por meio de concessão e permissão de serviço público, sem lei 
que lhes autorize e fixe os term os..."

"É inerente a todo e qualquer Estado de Direito o princípio da legalidade, pelo qual, nos termos do artigo 5a, inciso 
II da Constituição da República, 'ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de 
lei'. Como igualmente se sabe, a Administração se subordina a este mesmo princípio, mas com um diferente significa
do, já que o administrador está sujeito aos mandamentos da Lei e as exigências do bem comum, deles não podendo se 
afastar sob pena de praticar ato inválido."

"Destarte, enquanto para o particular é lícito fazer tudo o que a lei não proíbe, à administração pública só é permi
tido fazer o que a lei expressamente autoriza. Nem mesmo pela vontade conjunta do administrador e do administrado, 
os preceitos legais podem ser cumpridos” .

"O dispositivo legal nada mais fez que consagrar o princípio da legalidade, o qual foi flagrantemente violado na 
concessão sub examinen, haja vista a completa ausência de lei autorizativa de qualquer de seus termos, que foram 
todos instituídos pelo Decreto 42.646, de 18 de dezembro de 1997.”

"Poder-se-ia dizer que as concessões foram autorizadas pelo artigo 3a inc. VII da Lei 9.361/96, que criou o 
'Programa Estadual de Desestatização', entretanto, vejamos como ele dispõe: 'O PED será implementado mediante pro
jetos de desestatização, que poderão compreender as seguintes modalidades: VII - concessão, permissão ou autoriza
ção, bem como cessão, licença ou conferência de direitos dela derivados, nos termos da legislação de regência'.

Veja, todavia, que o referido dispositivo em nenhum momento fixou os termos de qualquer concessão, o que, 
aliás, só poderia ser feito por lei especifica. Ora, se não houve a fixação legal dos termos da concessão de exploração 
da SP-330, e muito menos que autorizasse a cobrança de pedágios ou mesmo que autorizasse a transferência de sua 
exploração ao particular, tudo o que foi no tocante à concessão transgride a LEI e não pode ser aceito."

Observa-se que o Ministério Público tem como atribuição constitucional a defesa dos princípios da administração 
pública. E, conforme define o Procurador de Justiça do Estado de São Paulo, Mariano Pazzagliani Filho, em seu livro 
Princípios Constitucionais Reguladores da Administração Pública, "o princípio da legalidade é a pedra de toque do 
Estado de Direito e pode ser traduzido na máxima: administração pública só pode atuar conforme a lei".

Assim, entende-se que a atuação do Ministério Público, através da propositura, não só da supracitada Ação Civil, 
mas de outras mais, foi no sentido de contestação da legalidade dos àtos da administração pública para execução do 
Programa de Concessão das Rodovias Paulistas.

Desta forma, cumpre à Comissão Parlamentar de Inquérito reconhecer a atuação do Ministério Público no exercício 
de sua função fiscalizadora dos atos da administração.

Sobre a opção do Governo à Lei Federal disse o ex-Secretário de Transportes do Governo do Estado de São Paulo, 
Sr. Plínio Assmann, quando questionado sobre o porque na formulação do modelo de concessão não havia elaborado 
as planilhas de que trata o art. 13 da Lei 7.835/92, o seguinte: "A lei paulista não admite concessão onerosa, essa lei 
que V.Exa. acaba de ler. Ela não prevê a concessão onerosa. Baseamo-nos na lei federal que prevê a concessão onero
sa, essa é anterior à legislação federal e ela é feita numa época onde a concessão onerosa ainda não estava conceitua
da". E, continua: ‘ a legislação federal prevalece sobre as estaduais”.

Ressaltamos outras respostas do Sr. Plínio Assmann: "Qualquer concessão e qualquer processo decisório se 
baseiam num conjunto de leis. A lei de concessão, a Lei n2 8.666 de Licitações, a lei estadual. Mas, quando se estabele
ce um modelo, como foi o modelo de concessão onerosa, tem que se seguir no aspecto citado aquilo que está no capí-



tulo da concessão onerosa na lei federal. Não se pode fazer uma salada onde se pinça um aspecto de uma lei. Ou seja, 
quando se estabeleceu a concessão onerosa nesses aspectos citados, segue-se o conceito da concessão onerosa fede
ral.:'

D o e x p o s to , a lg u m a s  c o n c lu s õ e s  p o d e ría m  s e r t ira d a s :
- Das afirmações do ex-Secretário de Transportes do Estado de São Paulo, Plínio Assmann, o modelo adotado para 

as concessões teve como base legal a Legislação Federal que estabelece a necessidade de lei autorizativa para fixar os 
termos da concessão;

- Os Representantes do Ministério Público, nas diversas comarcas do interior do Estado, em suas proposições 
perante o Poder Judiciário também, entendem ser necessária a lei específica para autorização das concessões;

- A Lei Federal que regulamenta o artigo 175 da Constituição Federal é posterior à Lei Paulista, e, portanto, define, 
em seus artigos normas gerais para que os Estados e Municípios regulamentem as concessões. É importante ressaltar 
que existe a necessidade de lei específica para regulamentar a concessão. A Lei Paulista foi editada quando sequer 
havia sido regulamentado o artigo 175 da Constituição Federal;

- No Direito Administrativo, em relação ao que foi pesquisado e analisado durante o curso da CPI, constata-se que 
os diversos doutrinadores, entendem ser necessário o cumprimento do artigo da lei federal no que diz respeito à obri
gatoriedade de aprovação de lei especifica para regular os programas de concessões dos serviços públicos.

Ill - DA SUSTENTAÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA DE CONCESSÕES
0 Programa de Concessões Onerosas das Rodovias Paulistas envolve, além da operação e manutenção de rodo

vias, algumas obras de melhoria, duplicação, terceira faixa e prolongamento de rodovias, tudo, através da receita obti
da com o pedágio.

Inicia-se, então, uma radical alteração na política de fixação da tarifa do pedágio, em basicamente 3 pontos:
1. Diferenciação nos valores cobrados de veículos comerciais e de veículos de passeio, fixando-se em princípio, a 

relação de 2 para 1;
2. O estabelecimento de uma base quilométrica de R$ 0,04/Km por eixo unidirecional do veículo comercial (Jul/95), 

redundando daí um sem número de novas praças de pedágio, e
3. A correção do valor estipulado na base quilométrica com base na variação do IGPM.
Por ser o objetivo da presente Comissão Parlamentar de Inquérito vamos detalhar melhor como evolui o modelo 

adotado.

1 - DIFERENCIAÇÃO DE VEÍCULOS COMERCIAIS E DE PASSEIO
Já a partir de 95 o Governo Covas inicia a diferenciação de tarifas entre veículos comerciais e de passeio partindo 

de uma concepção já adotada pelo DNER. Essa diferenciação passou a considerar que cada eixo de um veículo comer
cial deveria pagar o equivalente ao veículo de passeio. O reajuste teve o assentimento do FETCESP e na prática dupli
cou o valor do pedágio para esses veículos. (tabelai).

T a b e la  1
Fator Multiplicador por Categoria de Veículo

Categoria
de

Veiculo

Tipo de Veículo Quantidade 
de Eixos

Rodagem Fator
Multiplicador

1 Automóvel, caminhonete, furgão 2 Simples 1
2 Caminhão leve, ônibus, caminhão trator e furgão 2 Dupla . 2
3 Caminhão trator, caminhão trator com semi reboque e ônibus 3 Dupla 3
4 Caminhão com reboque, caminhão trator com semi reboque 4 . Dupla 4
5 Caminhão com reboque, caminhão trator com semi reboque 5 Dupla 5
6 Caminhão com reboque, caminhão trator com semi reboque 6 Dupla 6
7 Automóvel, ou caminhonete com semi reboque 3 Simples 1,5
8 Automóvel ou caminhonete com reboque 4 Simples 2

- Motocicleta, motoneta e bicicleta a motor (isentos) - 0
Fonte: D.O.E. e Comissão de Concessões

Desenvolvida pelo DNER o conceito de tarifa básica de pedágio, é o aplicável a veículos de passeio, ficando os veículos 
comerciais - por exigirem custos de manutenção e operação maiores - submetidos, às tabelas de multiplicadores.

Consultada pelo Governo do Estado de São Paulo, a FETCESP - Federação das Empresas de Transportes de Cargas do 
Estado de São Paulo manifestou sua concordância com a nova metodologia, utilizando-se seu presidente das seguintes 
palavras:

".. Pesa no convencimento...a garantia da participação e acompanhamento, de uma comissão técnica tendo represen
tantes de nosso setor, do processo de preparação desta e de outras licitações para a privatização de rodovias..."

"...também pesa o compromisso da instalação de pedágios eletrônicos, a ampliação de praças de pedágio com abertu
ra de áreas de estacionamento, a instalação de sistema de prevenção de roubos de veículos... e ampliação do policiamento 
nas estradas como forma de combate ao roubo de cargas".

No entanto, com a evolução da situação do setor e com a perspectiva de que, conjuntamente com o aumento do valor 
do pedágio por praça, viria também, o aumento do número de praças de pedágio, o Governo Covas, para fazer frente ao 
duplo aumento que impingiu aos veículos comerciais, o implantou de maneira paulatina entre Set/95 e Set/96.

O aumento em conta-gotas não conseguiu mascarar o resultado final, que para um caminhão de dois eixos, foi de 269, 
23% no período de Jul/94 a Jul/99 (tabela 2)

T a b e la  2
Evolução da Tarifa de Carro Passeio / Comercial 

Jul/94 a Jul/99 (em R$>

94 95 . 96 97 98 99 %
1 Tarifa (Passeio) 2,60 3,40 3,80 4,20 4,40 4,80 84,62
2 Tarifa (Comercial) 2,60 4,80 (*1) 6,80 8,40 8,80 9,60 269,23
Fonte: D.O.E. e Comissão de Concessões

(*1) Implantação da diferenciação na cobrança do pedágio foi escalonado ao longo
de um ano (setembro/95 a setembro/96) representando 41,16% de aumento em
95 e 41,68% em 96.
A prática de uma relação tão elevada (2 para 1) nos valores cobrados por eixo de veículos não encontra paralelo 

em nenhum lugar do mundo. Na Itália, por exemplo, esta diferença é de 2,5% por eixo, nos EUA, na maior parte dos 
casos não há diferenciação sendo que nos demais casos a diferença se estabelece paulatinamente conforme o tama
nho do veículo.

Quando se atinge o novo valor por eixo um movimento dos caminhoneiros exigiu um desconto que acabou sendo 
concedido na forma de cupons em até 20%. Esse desconto é abatido do ônus pago pelas concessionárias o que acaba 
caracterizando um subsídio do Estado para os caminhoneiros.

Mais dois movimentos se seguiram em 99 e 2000 e prossegue a insatisfação na categoria pois os valores dos fretes 
não foram reajustados nessa proporção.

A elevação brutal dos valores de pedágio e o aumento das praças sem dúvida elevaram os custos de produção 
diminuindo a competitividade das empresas paulistas. O resultado conforme demonstra um estudo da FIPE é a transfe
rência de renda para as concessionárias e para o Governo através do ônus.

2. O ESTABELECIMENTO DA BASE QUILOMÉTRICA
Dando prosseguimento a suas engenhosidades, o Governo Covas, para sustentar o seu programa de concessão 

onerosa, criou a base quilométrica, método não utilizado nem pelo DER e nem pela DERSA.
Ao contrário do que se prevê na Lei de Concessões paulista o Governo do Estado não partiu de uma planilha de 

custos para estabelecer o valor do pedágio em cada lote. Preferiu o então Secretário Plínio Assmann, com apoio do 
PED, adotar um estudo de custos da década de 70 do sistema Anchieta-lmigrantes e atualizá-lo pelo valor do dólar. 
Esse valor se aproximou dos valores cobrados no Sistema Anhanguera-Bandeirantes por quilômetro e fo i generalizado 
para todos os 12 lotes que foram licitados.

Apesar da Lei 7835 de 08/05/92, em seu artigo 13, ser bastante clara quanto à necessidade de desenvolvimento de 
uma planilha de custos para se estabelecer o preço do pedágio optou o governo por fixar a base quilométrica em R$ 
0,04 por quilómetro por eixo unidirecional.

Para que se tenha um termo de comparação: na rodovia Anhanguera, para se alcançar o valor médio da situação 
existente na época, além de se elevar o valor cobrado por praça existente até R$ 3,40 por eixo (bidirecional), foi neces
sário o aumento do número das praças de pedágio em 48%.. \

Revelou a CPI, em seus diversos depoimentos, que a fixação deste cabalístico valor não foi bem ensaiada pelo 
governo.

No dia 17/02/2000 o Sr. Sebastião Flermano Leite Cintra, Secretário Adjunto do Secretário Plínio Assmann quando 
da formulação do modelo de concessão das rodovias paulistas, deu a seguinte versão à "escolha":

P e rg u n ta : O artigo 13 da Lei 7835 diz que esse cálculo do valor deveria ser feito com base numa planilha de custos 
e, pelo que entendemos da lei, para cada concessão. Cada lote é uma concessão diferente. Por que foi desprezado o 
artigo 13 da lei?

R e sp o s ta : Eu não vou responder questões jurídicas, porque para isso, assessores jurídicos faziam parte desses 
estudos. Mas vou fazer uma análise. Se eu fizesse análise da demanda, sem dúvida o pedágio entre Jundiaí e São 
Paulo seria o mais barato, porque a concentração é grande e não posso adotar esse modelo. Este pode até ter sido 
escrito no passado, mas não é dado da realidade de hoje . Como o Governo Federal acabou de reconhecer, esse mode
lo concentra economia. Nas regiões onde há alta demanda, eu tenho baixas tarifas.

Lembrem-se do transporte de passageiros em São Paulo. A tarifa era única, seja eu morador da Zona Oeste, seja eu 
morador da Zona Leste; Só que o empresário de ônibus tinha uma violenta receita quando operava na Zona Oeste, porque o

passageiro da Lapa descia na Vila Pompéia, subia na Vila Pompéia e descia na Santa Cecília e assim por diante. O passageiro 
da Zona Oeste pegava o ônibus lá e descia na Praça da Sé. Dai a inversão do critério, pagando-se per viagem realizada.

P e rg u n ta : Eu queria entender essa decisão, porque existe uma lei que define um método de tarifa. A Comissão, a 
Secretária de Transportes, decidiu por um outro método. Esta é uma decisão de política. A quem coube a decisão? Foi 
discutido esse artigo da Lei 7835?

R e s p o s ta : A decisão foi política e participaram vários órgãos de Governo. Estava comentando com um colega 
advogado que a lei federal não obriga esse método.

Já o Secretário, Plínio Assmann, deu uma resposta diferente:
P e rg u n ta : ...Por decisão de quem se estabeleceu que o valor da tarifa iria ser o da Anhanguera - Bandeirantes e se 

transferiu isso para todos os lotes, sem haver nenhum momento o cálculo da planilha de cada lote? Quero dizer que 
aqui (a lei 7835) fala claramente que para se chegar na tarifa a partir de uma planilha e aqui em nenhum momento fala 
que foi feita essa planilha.

Como ocorreu essa decisão? Foi uma decisão sua? Por que o Sr. Bergamasco que depôs nessa comissão disse que 
foi uma decisão superior, o Sr. Flermano falou que foi uma decisão conjunta. Enfim, queremos um pouco mais de defi
nição de quem foi a responsabilidade por essa decisão de estabelecer os valores da Anhanguera - Bandeirantes para 
todos os lotes de concessão"?

R e s p o s ta :... - a decisão é do PED - Programa Estadual de Desestatização - e fiz parte do PED.
P e rg u n ta : do conjunto de membros do PED?
R e sp o s ta : Sim, fiz parte do PED e fui eu que propus isso, mas a decisão é do PED.
P e rg u n ta : Consta em Ata do PED?
R e sp o s ta : Consta perfeitamente em ata do PED, e a proposta está lá.
Em consulta as atas do PED não encontramos referida reunião.
O depoimento do Sr. José Vítor Soalheiros Couto confirma que a decisão foi política, isto é, foi decidida arbitraria

mente o valor do quilómetro ao invés de se calcular para cada lote uma planilha de custos que buscasse justificar o 
valor da tarifa de pedágio. Para justificar essa decisão recorre também o Sr. José Vítor à comparação com o subsídio 
cruzado existente nas tarifas urbanas de ônibus na cidade de São Paulo. Alega que as regiões mais pobres teriam que 
pagar um valor mais alto devido ao menor tráfego de veículos o que não levaria a uma distribuição de renda entre as 
regiões.

O argumento é falacioso visto que não existe transferência de receita entre um lote e outro das concessões. A dife
rença de arrecadação entre os diversos lotes é apropriada pelo governo através do ônus da concessão. O subsídio cru
zado que poderia existir através de tarifa única é apropriado pelo governo, não obrigatoriamente beneficiando as 
regiões mais pobres do Estado.

Ao mesmo tempo, a tarifa úniça quilométrica para todos os lotes "engessa" a possibilidade de reduzir em certos 
lotes as tarifas, a partir de atrasos de obras ou de uma política de atração de demanda, de forma a beneficiar os 
usuários.

Sem que se consiga definir como se chegou a R$ 0,04/km, o fato é que estradas administradas pelo DERSA, com 
padrão semelhante ao das concessionárias, não se utiliza da base. quilométrica. Conforme diz em seu depoimento o 
Sr. Kalil, Diretor-Financeiro da DERSA para cada pedágio da DERSA existe um valor que não guarda referência com a 
base quilométrica adotada nas rodovias concessionadas.

Tampouco o DER utiliza a base quilométrica em suas estradas, veja no depoimento do Superintendente Sr. Sérgio 
Augusto, dado à CPI em 04/05/2000. .

P e rg u n ta : Quanto está custando o pedágio naquela região? (aonde foi implantada a concessão caipira).
R espos ta : Você me pegou. Não sei de cabeça agora. Acho que tenho aqui. Um momentinho só, devo ter aqui, (Pausa). 

Na Raposo Tavares o pedágio hoje, na Caiuá e Bernardes custa R$2,90. Na Marechal Rondon que é uma outra solução 
equivalente, a tarifa atual que é variável por praça de 2,75,4,10, 3,70,3,80, 4,10. A Rondon tem uma diferença da Raposo e 
vou explicar porque. A Raposo Tavares tivemos uma arrecadação suficiente para bancar todos os investimentos das obras 
na região. Portanto, a tarifa para o objetivo que se propunha estava entendida como razoável e a própria comunidade, por
que temos feito reuniões com as comissões de pedágio que avaliza as nossas decisões, e não temos lá alguns serviços que 
temos na Rondon. A duplicação lá não foi plena porque o contrato que herdamos já era um contrato de duplicação parcial 
e agora estamos projetando uma duplicação efetiva. Na Marechal Rondon não, a duplicação foi plena. O contrato que her
damos já era de duplicação plena com canteiro central e duas pistas separadas e as tarifas estão mais próximas da tarifa 
quilométrica. Além disso, não temos nem na Raposo nem na Rondon os serviços adicionais.

Quando tratamos das vias marginais ou quartas faixas da Castelo Branco, a base quilométrica, também não conta. 
Quando perguntado sobre porque os valores da marginal era tão mais alto e o Sr. Plínio Assmann disse:

"...Bem, esse valor (base quilométrica) não tem a ver com o preço do pedágio de Alphaville e não tem a ver diretamen
te com a malha dos 5 mil quilômetros, e ela é estabelecida basicamente para o desenvolvimento econômico. Quer dizer, a 
tarifa quilométrica é uma tarifa de desenvolvimento econômico igual para todo o Estado. N o  caso  da  m a rg in a l é  u m a  ta r ifa  
u rb a n a , o u  se ja , a q u ilo  é  um a  a v e n id a , a q u ilo  n ão  é a m a lh a  d o s  5  m il q u ilô m e tro s  q u e  e s ta m o s  fa la n d o . E por isso 
mesmo, quero dizer que já estive duás vezes em Alphaville , e não foi em Audiência Pública, porque geralmente o modelo 
era fazer uma Audiência Pública por lote. Então, fizemos em Sorocaba, que estivemos várias vezes e uma vez, foi chamada 
assim de Audiência Pública mas outras vezes foram reuniões que fizemos com o pessoal. Lembro-me que fiz duas em 
Alphaville, não eram propriamente Audiência Pública porque tinha que fazer ata na Audiência Pública, etc.

A Audiência Pública foi feita em Sorocaba e pelo menos, lembro-me que fizemos umas três em Sorocaba e duas 
em Alphaville . A i, é  u m  p e d á g io  u rb a n o , não tem nada a ver com a tarifa quilométrica.

Reforçando a percepção de que não houve critério quanto ao valor adotado para a base quilométrica.
Enfim, ao adotar a base quilométrica sem planilha e de igual valor para todos os lotes - como se as manutenções 

fossem iguais no Sistema Anhanguera - Bandeirantes e Anchieta Imigrantes , por exemplo - o Governo do Estado não 
se preocupou com a m o d ic id a d e  d a  ta r i fa  p a ra  o  u s u á r io .

A m o d ic id a d e  d a  ta r i fa  e a prestação de serviços públicos adequados são assegurados na Constituição Federal (art. 
175). Da mesma forma, a modicidade das tarifas é princípio das Concessões do Serviço Público. Assim também, a Lei 
Federal 8987/95 cita a modicidade das tarifas em seu artigo 6S e seu 5 1° assim estabelecendo:

Art. 6S - Toda concessão ou permissão pressupõe a prestação de serviço adequado ao pleno atendimento dos 
usuários, conforme estabelecido nesta Lei, nas normas pertinentes e no respectivo contrato,

5 1e - Serviço adequado é o que satisfaz as condições de regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atuali
dade, generalidade, cortesia na prestação e modicidade das tarifas".

Podemos citar ainda o Código de Proteção e Defesa do Consumidor: Lei 8078/90 (Capítulo III - Art. 69 - Inciso V), e , 
ainda, já no âmbito do Estado de São Paulo, a Lei 7835/92 - trata da política tarifária, da modicidade das tarifas e dos 
direitos e deveres das partes , no capítulo III, Art. 11, Parágrafo Único, Art. 13, § 1s ê Art. 14; e no Capítulo IV, Art. 15. 
IV, V e VIII; e no Capítulo V e VI. No caso da questão em exame, diz:

"Art. 14. 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 concessionário a manutenção do equilí
brio econômico - financeiro do contrato".

Ressaltamos também o trecho do livro da Prof*. Maria Sylvia Zanella Di Pietro “ Parcerias na Administração Pública 
, Atlas, 1999, 3* edição, p. 78 que diz:

"... realçamos esse aspecto, afirmando que , sendo aplicação do princípio da isonomia, aplica-se a mesma idéia de 
que qualquer discriminação tem que ser justificada em função da situação pessoal e peculiar de determinados usuá
rios. Por outras palavras, a prestação do serviço deve ser igual para aqueles que se encontrem em igualdade de situa
ções. Assim sendo, aceita-se como determinados usuários ou de outras circunstâncias devidamente justificadas. Tem 
que haver uma relação de causa e efeito entre a medida discriminatória e o objetivo a atingir".

Por fim, há que se lembrar que o artigo 11 da Lei Federal 8987/95, permite a previsão, em favor da concessionária, 
de outras fontes provenientes de receitas alternativas, complementares, acessórias ou de projetos associados , "com 
vistas a favorecer a modicidades das tarifas" Ora, as concessões asseguraram às concessionárias outras fontes de 
receita além da tarifa. No entanto, isto não pode favorecer em nada a modicidade das tarifas dada a rigidez da tarifa 
quilométrica.

Trataremos destas receitas acessórias, mais a frente.

3 - CORREÇÃO PELO IGPM
. 0  Governo do Estado adotou como indexador das tarifas o IGPM. Dessa forma indexou um preço público de alta 

incidência nos custos de transporte num momento em que a economia do país está quase que inteiramente desindexa- 
da de acordo com a política econômica do governo federal.

Além disso, ao invés de adotar uma cesta de índices, resolveu adotar um único, o IGPM. O resultado é que 
nesse índice tem grande repercussão as variações cambiais o que levou a um descolamento do IGPM dos demais 
índices de preço. Neste ano o reajuste dos pedágios deverá ser em torno de 14%, enquanto os demais índices estão 
na faixa de 6%.

É interessante observar a comparação entre os índices nos últimos anos de 98,99 e 2000. O IGPM tem se mantido 
sempre como o índice com tendência mais elevada de alta, conforme quadro abaixo:

Q u a d ro  d e  In d ic a d o re s  E co no m ico s

ANO IGP-M INCC IPC (FGV) INPC (IBGE) IPCA (IBGE) IPC (FIPE) CUSTO DE VIDA
. (DIEESE)

1994 2603,15 2355,09 2668,49 2111,63 2075,83 2149,26 2782,25
1995 74,22 75,86 81,63 65,96 66,01 67,34 102,43
1996 12,13 15,19 18,23 15,52 15,76 16,48 26,68
1997 8,02 7,44 7,73 5,99 6,93 6,44 8,29
1998 1,78 2,75 1,66 2,49 1,65 -1,79 0,47
1999 20,1 9,21 9,12 8,43 8,94 8,64 9,57

2000-JAN 1,24 1,07 1,01 0,61 0,62 0,57 1,19
2000-FEV 1,59 1,85 1,06 0,66 .0,75 0,34 0,99
2000-MAR 1,75 2,42. 1,58 0,79 0,97 0,57 , 1,76

ACUMULADO 169,94 157,49 166,11 130,50 132,92 124,65 217,90

Fonte: Revista Conjuntura Econômica (maio /  2000)



Na verdade a primeira tarifa do Plano Real (Jul/94) tinha o valor de R$ 2,60 (R$ 1,30 por eixo) e sofreu redução 
(29/set/94), para facilidade de troco, ficando em R$ 2,50.0  primeiro reajuste tarifário a partir de 1994 foi baseado em estudo 
de custo da DERSA, que propôs índice de 30,37%, resultante da variação do IGP-M entre julho de 94 e julho de 95 (de 
28,12%) à tarifa eixo de R$ 1,30 (porque não sobre R$ 1,25 que já vinha sendo praticado?), acrescida de arredondamento, 
ou seja: 1,30 + 28,12% = 1,66 (r)arred (1,66) = 1,70 tarifa básica.

A tabela 3 demonstra a evolução da tarifa no Plano Real e a tabela 4 a evolução da tarifa na base quilométrica no 
período.

Tabela 3
Evolução de Tarifas de Pedágio no Plano Real -Veículos de Passeio (R$)

Data Resolução Valor(R$) Valor/Eixo (R$)
05/07/94 ST-74 2,60 1,30
29/09/94 ST-10 (*1) 2,50 1,25
15/07/95 ST-38 (*2) 3,40 1,70

07/07/96 ST-17 (*3) 3,80 1,90
04/07/97 ST-18 4,20 2,10

05/07/98 ST-15 4,40 2,20
01/07/99 ST-09 4,80 2,40

Fonte: D.O.E.

Obs.: (*1) Redução para facilidade de troco.
(*2) Primeiro reajuste após 94 baseado em estudo de custos DERSA.
(*3) A partir do Programa de Concessão reajuste pelo IGP-M base maio.

Tabela 4
Tarifa por Quilômetro - Vefculo de Passeio (R$)

Anos Reajuste anúal Categoria de Rodovias

Sistema (RI) Pista (R2) Dupla Pista (R3) Simples

1995 - 0,04 0,035 0,025'

1996 13,96% 0,045586 0,039888 028491

1997 8,39% 0,049411 0,043235 0,030882

1998 4,94% 0,051857 0,045375 0,032411

1999 8,09% 0,056052 0,049046 0,035033

Fonte: D.O.E. e Comissão de Concessões
R I: pista dupla, com canteiro central, ou sistema rodoviário, mais de duas faixas por sentido;
R2: pista dupla, com canteiro central, barreira fixa, com até duas faixas por sentido;
R3: pista simples, Gom uma ou mais faixas por sentido.

Nos depoimentos prestados à CPI os Senhores Plínio Assmann e Sebastião Hermano Leite Cintra, alegaram:
O Sr. Plínio Assmann - O índice de IGPM é para um contrato, para evitar o desequilíbrio econômico - financeiro do con

trato de longo prazo, de modo que o concessionário não possa alegar externalidades inflacionárias para solicitar equilíbrio 
econômico - financeiro do contrato. Aí, quando se adota o IGPM, adota-se e sinaliza-se que tudo o que se refere a ações de 
natureza de inflação, que são gerais do mercado e que são fora do âmbito do contrato são resolvidas via IGPM.

Isso se faz nos contratos de longo prazo, o índice IGPM adotado e não um outro índice. É porque esse índice reflete 
universalmente da melhor maneira possível os índices de preços que temos no País. Ele é adotado porque sinaliza à comu
nidade financeira que vai financiar as obras de investimentos iniciais qual é o ajuste que se fará nas tarifas. De modo que o 
concessionário pode ir ao mercado financeiro com esse contrato em garantia, para levantar os empréstimos que precise.

O Sr. Sebastião Hermano Leite Cintra - O IGPM é.uma fusão de três medidas: custo de vida, preço por atacado e cons
trução civil. O IGPM foi adotado nas concessões no Estado de São Paulo porque esta era a cultura - vou de novo usar a 
palavra cultura - daquele momento no País. A correção da conta do telefone é IGPM, a correção da conta de energia elétrica 
é IGPM, todas as concessões daquele momento foram travadas no IGPM. A única concessão que não foi vinculada ao 
IGPM foi a concessão da Nova Dutra; a Nova Dutra foi vinculada numa cesta de índices que envolve, inclusive, o índice da 
construção civil, índice que mais cresceu no último quadrimestre. A adoção desse índice era que ele media - segundo nos
sos critérios, podemos estar errados - as condições de mercado. Infelizmente esse Índice sofreu o problema da maxidesva- 
lorização do dólar e, na maxidèsvalorização do dólar, provocou um pico do IGPM. Como o dólar está até caído no atual 
momento, você tem uma redução no IGPM. ’

Como podemos observar preocupou-se, o modelo, em sinalizar à comunidade financeira esquecendo-se do usuário.
O preço do frete não tem reajuste do IGPM, pelo contrário, é estabelecido a partir da lei de oferta e procura onde, devi

do à brutal recessão que atravessa a economia do Brasil, tem podido os contratantes impor baixos preços aos caminhonei
ros. Por outro lado, o preço do diesel, do pneu, da alimentação tem aumentado. A isso se sobrepõe a correção dos pedá
gios pelo IGPM o que determina uma redução violenta da renda dos transportadores e consequentemente o sucateamento 
da frota de caminhões, aumentando o risco nas estradas.

Deixou-se de construir uma solução aonde os três agentes: o usuário (consumidor), o concessionário (fornecedor) e o 
Estado (responsável pela defesa do consumidor e contratante da concessão) através de uma negociação coletiva e perma
nente analisassem a tarifa sobre a ótica de sua modicidade e equidade. Estivesse a DERSA, empresa responsável pelo 
gerenciamento dos sistemas Anhanguera - Bandeirantes (SAB), Anchietá - Imigrantes (SAI) - até sua concessão - e 
Trabalhadores (SAT) submetida às mesmas condições que as empresas concessionárias teria resultados financeiros signifi-' 
cativamente melhores.

Paralelamente às concessões o governo do Estado assumiu dívidas financeiras do DERSA de R$ 3,9 bilhões, sendo R$ 
2,4 bilhões diretamente e RS 1,5 bilhões na forma de aporte de capital.

Dívidas diretas com empreiteiros que em 1997 somavam, RS 1,2 bilhões foram parcialmente transformados em 
papéis da CPA (Companhia Paulista de Ativos) no montante de R$ 740 milhões permanecendo os restantes R$ 432 milhões 
como dívidas do DERSA.

Das rodovias anteriormente administradas pelo DERSA e que foram concessionadas apenas o sistema SAB teve 
aumento das praças de pedágio (tabela 6).

Tabela 6
N2 de Praças de Pedágios

Antes da Privatização Após a Privatização
SAB 1 - Perús (Anh) 1 - Perús (Anh)

2-Valinhos(Anh) 2 - Valinhos (Anh)
. 3 - Campo Limpo (Band) 3 -Campo Limpo (Band)

4 -Vinhedo (Barid) 4 -Vinhedo (Band)
5 - Limeira
6 - Nova Odessa

Total 4 Praças de Pedágio 6 Praças de Pedágio

Fonte: Relatório da Comissão de Concessão
As alterações efetuadas pelo programa de concessões, até aqui elencadas, propiciaram aumentos de receitas no SAB e 

SAI da ordem de 130% e 58% respectivamente, de 97 para 99 conforme abaixo (tabela 7):

Tabela 7
Receitas de Pedágio SAB e SAI 

97 e99
Valores Nominais em Milhões (R$)

97 99 Empresa Concessionária

SAB 105 242 Autoban
SAI 93 U7 Ecovias

Fonte: Demonstrativos contábeis oficiais das empresas concessionárias e do DERSA referente aos anos de 97 e 99

Portanto, caso o governo operasse diretamente através do DERSA os sistemas SAB e SAI, nas condições hoje oferta
das às empresas concessionárias, deixaria de ter um prejuízo operacional de R$9,765 milhões para ter um lucro de R$ 155,8 
milhões em 1999 (tabela 8).

Tabela 8
DERSA OPERANDO NAS CONDIÇÕES 

DAS EMPRESAS PRIVADAS 1.999 
(VALORES NOMINAIS

1 RECEITAS OPERACIONAIS
DERSA , 196.172,00
AUTOBAN 245.016,00
ECOVIAS 151.901,00
TOTAL 593.089,00

2 DESPESAS OPERACIONAIS
DERSA (205.937,00)
AUTOBAN (198.651,00)
ECOVIAS (122.198,00)

TOTAL (526.786,00)
3 RESULTADO OPERACIONAL
ANTES DOS ENCARGOS FINANCEIROS 66.303,00

ÔNUS FIXO
AUTOBAN 74.488,00 * .

ECOVIAS ■ 4.071,60 *

ÔNUS VARIAVEL
AUTOBAN 7.051,60 -#*

ECOVIAS 3.982,46 ***

4 RESULTADO OPERACIONAL
ANTES DOS ENCARGOS FINANCEIROS
( SISTEMAS SAB E SAI COM O DERSA) 155.896,66

OBS.DADOS DA AUTOBAN E ECOVIAS DE 1.999, OBTIDOS À PARTIR DOS DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS OFICIAIS, 
ENTREGUES PELAS CONCESSIONÁRIAS À COMISSÃO DE CONCESSÕES. DADOS DO DERSA, OBTIDOS À PARTIR DO 
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO, NOS ANOS DE 1.9951.996,1.997,1.998 E 1.999.

* CONFORME CONSTA DA PROPOSTA APRESENTADA PELAS CONCESSIONÁRIAS PARA O ANO 2
O VALOR FOI USADO INTEGRALMENTE POIS CONSTA 100% DE EXECUÇÃO NO RELATÓRIO DE ABRIL DE 2.000 ELA

BORADO PELA COMISSÃO DE CONCESSÕES DO DERSA

ABRIL DE 2.000 ELÁBORADO PELA COMISSÃO DE CONCESSÕES DO DERSA
***  CONFORME CONSTA DA PROPOSTA APRESENTADA PELAS CONCESSIONÁRIAS PARA O ANO 2
O VALOR FOI USADO PARCIALMENTE POIS CONSTA 80% DE EXECUÇÃO NO RELATÓRIO DE ABRIL DE 2.000 ELABO

RADO PELA COMISSÃO DE CONCESSÕES DO DERSA

Para os 20 anos previstos para as concessões, caso o lucro operacional permanecesse na casa dosflS 100 milhões, 
poderia esperar-se um saldo de R$ 2 bilhões, dinheiro suficiente para realizar os investimentos necessários a ampliação do 
sistema previsto na proposta oficial em R$ 2,133 bilhões sendo R$ 1,180 bilhões para o sistema SAB e R$ 953 milhões 
para o sistema SAI, conforme quadros de fluxo de caixa 6b e 8b apresentados pelos consórcios Autoban e Ecovias, respec
tivamente, no processo licitatório

Vale ressaltar que não consideramos as receitas acessórias que aumentariam ainda mais o volume de recursos em 
mãos estatais para realização dos investimentos necessários à ampliação/adequação dos sistemas.

IV - CONSIDERAÇÕES SOBRE OS EDITAIS
De um modo geral os editais apresentam um pacote de obras a serem realizadas e um valor fixo (ônus) a ser pago em 

prestações mensais, durante o prazo de concessão (20 anos), vencendo quem oferecer o maior ônus.
Dentro do pacote de obras há possibilidade de financiamento pelo BNDES, com recursos do FAT, FGTS eTesouro com 

juros baixos, dando o concessionário, como garantia, as receitas futuras do pedágio.
Há previsão também, no pagamento do ônus, da utilização de títulos de emissão da Companhia Paulista de 

Administração de Ativos (CPA) em até 30% de cada parcela (item 46.1.4 do Cap. XIX dos Contratos de Concessão).
A licitação na modalidade concorrência internacional demonstrou alguns aspectos, que foram levantadas a longo das 

audiências e da análise dos documentos enviados, que citamos a seguir:

. 1. PREÇOS DOS SERVIÇOS E OBRAS
Mostrando que o modelo proposto de incorporar um pacote de obras em cada lote foi, assim como a fixação do valor 

da tarifa, desprovido dos estudos mínimos necessários, o Sr. Sebastião Hermano Leite Cintra, Secretário Adjunto à época 
da elaboração do programa de concessões, declarou à CPI:

"Nos cálculos feitos pelo Governo, foram utilizados os valores históricos cobrados em contratos com a DERSA, seja de 
contratos com o DER, para estimar qual seria o custo que os concessionários colocariam nas suas previsões de engenha
ria financeira. Inclusive eu comentei que o Governador Covas brincou comigo, dizendo que não sabemos fazer contas. A 
primeira estimativa do ônus da concessão do Sistema Anhanguera - Bandeirantes foi de 800 milhões de reais, enquanto 
que a proposta do concessionário foi um bi e 800.

O preço que o concessionário propôs para as obras era, em grande parte, responsável pelo aumento do ônus da con
cessão, porque eram preços inferiores aos preços que o Governo costumava pagar.

Já, o então Secretário de Transportes, Plínio Assmann, disse sobre o assunto:
Pergunta: E a Comissão de Licitações da Secretaria dos Transportes é que fiscaliza o valor das obras?
Resposta: Não há fiscalização de valor de obra. Quem deve fazer a fiscalização, é uma fiscalização.muito simples: tem 

que terminar a obra no dia tal, na época tal. Essa obra tem um projeto que o DER deu, portanto, tem que serfeito de acor
do com aquele projeto. Não pode fazer outra obra e o prazo não for cumprido, a garantia contratual pode ser executada.

E mais...
Pergunta: Mas na sua colocação não importa o que se pagar...
Resposta: Não, não, de qualquer maneira o DER exigiu de todos os licitantes que apresentassem os seus planos de tra

balho. Nesse plano de trabalho tem planilhas, o DER não controla o preço da obra porque não tem cabimento. O DER fez 
isso para analisar a proposta a executar e se a proposta do licitante é exequível. Se o licitante não maquiou, não fez uma 
maquiagem na sua proposta e não colocou valores inexeqüíveis e se o forem, a Comissão de Licitação tem condições de 
desqualificar a proposta. Mas elas não o são para controle. É o sistema de garantias contratuais que o concessionário tem 
que apresentar.

Ou seja, o governo se aventurou a privatizar receita sem saber quanto custariam as obras a serem executadas.
2. DAS DECLARAÇÕES DO SR. CELSON FERRARI
As perdas do governo no processo de licitação pelo maior ônus podem ainda ser bem maiores se de fato for prova

do a denuncia de "acerto" entre os concorrentes para a divisão dos lotes feita pelo Sr. Celson Ferrari.
Em seu depoimento o Sr. Celson Ferrari, Diretor Representante dos Empregados da DERSA, alegou ter tido conheci

mento prévio do resultado da licitação em 5 lotes, a saber: Lote 1 - Edital 007/CIC/97, Lote 5 - Edital 009/CIC/97, Lote 11 - 
Edital 010/CIC/97, Lote 12 - Edital 008/CIC/97, e , posteriormente, do Lote 15/97.

Deste conhecimento, lavrou termos, com firma reconhecida, de data anterior à finalização das licitações. Tornou do 
conhecimento de seus superiores a denúncia e buscou informar inclusive o vice-governador do Estado, sr. Geraldo 
Alckimin. Nenhuma destas pessoas tomou nenhuma providência. Diante disso, o Sr. Celson encaminhou denúncia ao 
Ministério Público que até ajnomento não levou adiante as investigações necessárias.

A denúncia encaminhada pelo Sr. Celson Ferrari ao Ministério Público de São Paulo, começa com a elaboração do 
Termo de Declarações, no dia 29 de junho de 1998, perante a autoridade da 1* Delegacia'da Divisão de Crimes 
Funcionais do Departamento de Polícia do Consumidor - Decon, ratificando a reportagem da revista IstoÉ de ne 1495 de 
27.05.98.

Nestas primeiras declarações, o depoimento, denúncia o concluío das empreiteiras para lotear os lotes 01, 05, 11 e 
12 do programa de concessão de rodovias do Estado de São Paulo. Informando, que as denúncias foram feitas por tele
fonemas anônimos, em sua residência, e, também, levou ao conhecimento do Engenheiro Paulo Pereira Marques, fun
cionário da DERSA, que, conjuntamente decidiram lavrar uma declaração e assiná-la, reconhecendo a firma e extraindo 
cópias autenticadas em cartórios diferentes.

O Sr. Celson Ferrari aguardou a publicação no Diário Oficial do Estado, para confirmação dos resultados, o que foi 
constatado.

As denúncias foram encaminhadas ao Ministério Público de São Paulo, atendidas pelo promotor público Dr. Clinton 
Guimarães dos Santos, recebendo-as em declarações, relatando a fraude nas licitações do programa de concessões das 
rodovias.

Entendeu esse representante do Ministério Público, enviar ao Procurador Geral do Estado, por envolver diversas 
autoridades do Administração Pública.

O Sr. Celson Ferrari levou ao conhecimento do Dr. Antônio Jamil Cury, Diretor Presidente da Dersa, que informando 
levaria as informações ao Secretário de Transportes, que resolveu não encaminhar as denúncias ao Governador de 
Estado, por julgá-las insuficientes. ■

A representação encontra-se na Procuradoria Geral da Justiça do Estado, protocolo MP 26.132/98, sendo que esta 
Comissão Parlamentar de Inquérito, não tem informações oficiais, sobre a atual situação.

Sobre o assunto, manifestou-se o Sr. Luiz Carlos Bergamasco:
"O fato é que eventual combinação entre as empresas que compõem os consórcios poderia acarretar ao Estado um 

menor ônus dos referidos lotes".

3 - VDM - VOLUME MÉDIO PONDERADO (VEÍCUÇOS/DIA)
Ao elaborar os editais de licitação o Governo do Estado não realizou nenhum levantamento pormenorizado do VDM 

das estradas licitadas. Essa tarefa coube a cada um dos concorrentes. Dessa forma, não pôde sequer o Governo do



Estado conhecer o volume de recursos que poderiam ser recolhidos nos pedágios e estabelecer quais seriam os reais 
ganhos das concessionárias.

Em outro depoimento que demonstra total falta de conhecimento do que se concedeu o Sr. Sebastião Hermano 
Leite Cintra declarou à CPI:

"...Queriam que eu pedisse à Secretaria dos Transportes que fosse juntada aos estudos que são remetidos a V. 
Exas. a demanda prevista pelos concessionários. Infelizmente, o G o v e rn o  n ã o  te m  esses d a d o s . Está em andamento na 
Secretaria de Transportes um estudo muito significativo. É a pesquisa origem/destino de todo o sistema

Mais à frente ao ser perguntado: " O Sr. Acredita que o governo tem controle do volume de veículos qoe passam 
pelas praças de pedágio?

Resposta: Acredito que sim. Eu estava comentando que a melhor previsão de demanda futura em transporte está 
nas propostas das concessionárias.

Como sabemos o ônus é ofertado considerando-se o volume de veículos pelo valor do pedágio. Como pode se con
ceder se não é conhecida a rentabilidade do lote? Licita-se sem parâmetro de comparação?

Sobre isso aliás, na primeira licitação do sistema Anhanguera - Bandeirantes o vencedor foi a Servix ofertando 
ônus de 1 Bilhão 851 milhões de reais. Passados 22 meses da anulação do edital pelo Tribunal de Contas do Estado o 
sistema foi concessionado com ônus de 1 bilhão e 551 milhões" de reais, ou seja, R$ 300 milhões a menos. Mesmo que 
se alegue serem licitações distintas em outras conjunturas econômicas, há que se estranhar uma diferença de R$ 300 
milhões. .

Já ha licitação do Sistema Anchieta - Imigrantes, em seu primeiro edital, a licitação foi deserta.
Perguntado sobre o fato o então Secretário de Transporte Plínio Assmann, substituído após este episódio pelo Sr. 

Michel Zeitlein, disse:
Esta foi uma licitação vazia, uma concorrência vazia ninguém apareceu. A meu ver, mas acredito que seja um enten

dimento geral, o processo da licitação que nós fazíamos na época , na Secretaria, os licitantes podiam não aceitar. O 
que nós fazíamos? Nós embutíamos no edital o maior número de obras possível.

Levantávamos as necessidades íamos discutir com o pessoal nas cidades e embutíamos no edital o maior número 
de obras possível. No limite.

Muitos deputados presentes acompanharam bem isso, porque nem tudo deu para incluir em muitos lotes. E ofertá
vamos lote áo mercado. Fazíamos estes estudos prévios na Secretaria e tínhamos lá uma equipe com massa suficiente 
de competência de cálculos feitos no computador, que ia modelando o lote. Quando calculávamos que haveria um ônus 
da concessão positivo portanto, o mercado aceitaria esta licitação dentro dos nossos cálculos, nós colocávamos o edital 
na rua. Dessa vez, o mercado não aceitou e o jeito que a Secretaria e n c o n tro u  fo i  d im in u ir  o  n ú m e ro  de obras, porque o 
mercado disse o seguinte: essa eu não faço. A Secretaria fazia os seus cálculos, mas eles faziam os deles e eles faziam 
com uma responsabilidade de quem vai Ter que oferecer todas as garantias de performance, todas as garantias de exe-, | 
cução da obras, todas as garantas de responsabilidade com terceiros, tudo que era ó sistema de garantias que a 
Secretaria exigia em pagar o ônus. O mercado rejeitou essa licitação, a Secretaria diminuiu o número de obras e a licita
ção andou. Não é como uma licitação de obra, quando o Estado está disposto a pagar por uma obra, que tem concorrên
cia vazia.

É diferente, porque quando, numa licitação de obras, os licitantes não aparecem, é porque as planilhas feitas pelo 
órgão púbico são inadequadas. Nesse caso, não é. É um risco do negócio. O mercado recusou, a Secretaria diminuiu o 
úmero de obras e o mercado aceitou.

Resta saber porque com o valor das obras previstas em editais referenciadas em tabelas de preço DER/DERSA, que 
tinham o preço acima de mercado, não acudiram interessados? Por que então, ainda se retiraram obras para viabilizar 
os lotes?

Parece evidente que ao calcular o valor das obras pelo praticado no setor público, ao que se diz mais alto do que o 
da iniciativa privada, existe uma outra fonte de lucro para as concessionárias que é o sobrepreço estimado nas obras. 
Ou seja, realizando as obras por valores menores ao estipulado nas previsões iniciais, as concessionárias que não são 
fiscalizadas quanto ao preço, aumentam sua taxa de retorno e obtém um novo equilíbrio econômico do contrato supe
rior ao anteriormente estipulado no contrato.

4. RECEITAS ACESSÓRIAS
Além das gordas receitas de pedágio, prevêem os contratos de concessão, em sua cláusula 30 do capitulo XI, fontes 

acessórias de receita.
Mais especificamente em seu inciso VI, que diz:
"Cobrança pelo uso de faixa de domínio público inclusive por outras concessionárias do serviço público, permitida 

pela legislação em vigor".
Estas receitas recebem o nome de ônus variável e parte dela é devida ao poder concedente pelo concessionário.
Depoimentos dados na CPI e matérias na imprensa chamaram a atenção à rede de fibras óticas instalada pela 

empresa Barramar ao longo das rodovias concessionados. A chamada infovia.
Em seu depoimento à CPI o Sr. Plínio Assmann, disse sobre a infovia:
"...Quando o presidente Clinton assumiu o poder ele definiu um modelo americano, a nova comunicação americana. 

Criou as condições para a internet e para a infovia. Nós sabíamos disso. Eu mesmo tinha participado da instalação de 
fibra ótica na Fepasa".

Em outro trecho., diz:
"...A competição fez com que esse preço da fibra ótica subisse e a Anatei, que não existia, fez a regulação disso.
Qual foi a nossa posição? Falamos nas audiências públicas que esse era um mercado. É claro que alguns licitantes 

tiveram mais risco, mais acesso às informações e puseram no seu ônus de concessão receitas que eram acessórias. 
Outros, mais conservadores, não usaram. A posição do Governo é a seguinte: eu estou aqui e você tem condições de 
fazer fibra ótica aqui. Eu tenho certeza que alguns concessionários ganharam a concessão pagando um ônus maior por
que apostaram na fibra ótica. E isso não deu prejuízo para o Estado, porque aparece no ônus da concessão.

Agora o problema tem outra magnitude, portanto, é possível que a agência, nas novas licitações, faça com que o 
ônus da concessão seja repartido em duas partes - uma rodoviária e a outra de fibra ótica. No fundo, é ônus da conces
são. Tanto faz, mas ele já pode dizer "Eu quero saber", porque no fundo é uma questão de ficar sabendo. Qual é a pro
posta para a fibra ótica e agir, o que nós não pudemos fazer, em termos de desenvolvimento econômico. Vai ganhar 
pontos aquele concessionário que investir mais em fibra ótica do que apenas em rodovia. Isto é aberto para ser feito 
agora e eu acho que pode ser feito com os trabalhos da agência, nos novos editais, na novas concessões que forem 
sendo feitas".

Neste caso o Sr. Secretário não considerou que a Lei 8987, em seu artigo 11, permite que, outras fontes provenien
tes de receitas acessórias sejam utilizados com vistas a favorecer a modicidade das tarifas.

Ou seja, se melhor avaliada a receita destes contratos, poderíamos contar com tarifas mais baixas, para o usuário 
ao invés de maior ônus ao governo.

Preocupante, também, é que grande número de contratos firmados entre as concessionárias e a empresa Barramar 
possuem em suas cláusulas de preço uma parcela variável sobre os contratos firmados entre a Barramar e terceiros, 
difíceis de serem controladas pelo poder concedente.

Sobre o assunto m anifestou-se o Sr. José V íto r Soalheiro Souto,'C oordenador Geral da Comissão de 
Monitoramento das Concessões da Secretaria de Transportes:

"... o Senhor vai ver que existem nos diversos contratos com condições diferentes, tanto da parte fixa, quanto uma 
parte variável. Então, existem contratos que estabelecem que 5% do faturamento "cedente a trinta milhões o concessio
nário vai ter o direito de tudo aquilo que foi faturado acima de trinta milhões naquele seu trecho, ele vai ter o direito a 
uma participação de 5%, outros estabeleceram que terão percentual de participação sobre o faturamento em relação a 
clientes que eles tenham apresentado para a Barramar, na verdade é uma preocupação nossa, uma preocupação dos 
próprios concessionários..."

Mais à frente:
Por exemplo: se a parte variável que o concessionário vai ter na participação do faturamento daqueles que utilizaram 

serviços da Barramar e foram apresentados pelas concessionárias dificilmente vou poder entrar na Barramar, vou ter que 
entrar via concessionária mesmo para saber em que contratos ela é anuente, foi ela que apresentou, para saber o que está 
acontecendo, quanto ela está faturando em cima daquilo. Não é uma coisa simples, é uma coisa que nós precisamos real
mente estudar e necessária, fazendo uma autocrítica, acho que de fato é necessário.

Neste caso, poderia o poder concedente ao aprovar os valores de cobrança, conforme determina o item 30.2 da 
Cláusula 30 do contrato de concessão, não autorizar valores variáveis, minimizando assim as perdas decorrentes de sua 
incapacidade de fiscalização dos mesmos. ^  -

Para que se verifique a importância da receita acessória, proveniente dos contratos de fibra ótica, elaboramos compa
rativo dos 9 lotes concessionados, entre o valor a ser pago de ônus (em valores atuaisl com o valor a ser recebido, consi
derando-se apenas a parte fixa, da empresa Barramar. (tabela 9)

T a b e la  9

COMPARATIVO BARRAMAR X ÔNUS
CONCESSIONÁRIA 1 2 2/1

VALOR ATUAL VALOR ATUAL % %
ÔNUS ** BARRAMAR ** ÔNUS

AUTOBAN 614.684,00 29.696,98 4,83 27,27
AUTOVIAS 30.420,00 17.705,28 58,20 5,75
CENTRO VI AS 39.539,00 5.796,19 14,66 6,70
ECOVIAS 72.280,00 36.651,42 50,71 5,34
RENOVIAS 70.316,00 15.604,09 22,19 - 12,55
TEBE 7.578,00 5.867,53 77,43 5,61
TRIÂNGULO DO SOL 64.441,00 4.216,93 6,54 8,50
VIANORTE 103.552,00 6.787,21 6,55 v 20,01
VIAOESTE 197.888,00 30.442,90 15,38 14,51
TOTAL 1.200.698,00 152.768,53 12,72 14,87
** ATUALIZADO A TAXA DE 14% AO ANO
OBS. VALORES EXPRESSOS EM MILHARES DE REAIS;
OBS. OS VALORES EXCLUEM PARTE VARIÁVEL

FONTE: COMISSÃO DE MONITORAMENTO DAS CONCESSÕES/BARRAMAR

Já em dezembro.de 93 o então Governador Luiz Antônio Fleury Filho anunciou a criação da Infovias S/A destinada e 
implantar e explorar sistema integrado de telecomunicações para transmissão, emissão ou recepção de símbolos, caracte
res, sinais, escritos, imagens, sons e informações de qualquer natureza.

Na oportunidade do lançamento de protocolo, foi comunicado que a Eletropaulo deteria 25% das ações de um negócio 
avaliado em US$ 15 Bilhões, até o ano de 2005, que acabou não se concretizando por falta de aval da Telebrás.

E evidente, em primeiro lugar, que o governo tinha conhecimento da potencialidade do mercado de fibras óticas e da 
possibilidade de obter receitas acessórias importantes desse negócio. Poderia, então, deixá-lo de fora da licitação das 
estradas e realizar uma licitação específica, obtendo todos os recursos para seus cofres. Poderia ainda, incluir nos contratos" 
que as receitas acessórias deveriam repercutir imediatamente nas tarifas, contribuindo para a sua redução e beneficiando o 
usuário. Não fez nada disso e permitiu que todas as receitas acessórias obtidas revertam pará o bolso das empresas.

O lucro obtido dessa exploração é tão significativo que, como vimos, representa em alguns casos mais da metade dio 
valor do ônus devido ao governo. E diga-se ainda, que as receitas advindas das fibras óticas da Barramar são apenas partte 
do que ainda podem as concessionárias obter em receitas acessórias.

O próprio representante da Barramar afirmou perante a CPI que existem inúmeras outras concessionárias utilizando as 
margens das rodovias e que até agora não são cobradas pois não existe um mapeamento completo do sub-solo. É claro 
que assim que este mapeamento estiver pronto irão as concessionárias atrás de receber novas receitas de empresas de 
telefonia, água, energia, petróleo, gás, etc.

Por fim, existe o mercado publicitário que ainda não foi regulamentado. Com essa regulamentação, a possibilidade de 
aproveitamento das margens e dos canteiros das rodovias vai aumentar, bem como as receitas acessórias. É portanto ridí
culo que o Governo mantenha sua parte sobre as receitas em apenas 3% ou que não exija que elas contribuam para a redu
ção das tarifas.

Vale ressaltar que os contratos celebrados pelo DER e pela DERSA com a Barramar, por não terem sido precedidos de 
licitação, tiveram os preços fixados em comum acordo. Tais valores são, no entanto, menores do que os obtidos pelas con
cessionárias em estradas da mesma importância. No caso do DER não foi estabelecido um valor para a instalação dos 
dutos, sendo que a instalação já foi iniciada.

V - DA FISCALIZAÇÃO
Em linhas gerais, o processo de fiscalização implantado pelo governo de São Paulo, para obrigar as concessioná

rias a cumprirem as determinações contratuais, gerou em dois anos, o saldo de quatorze multas não pagas.
Algumas empresas chegam a recorrer, da mesma multa, administrativamente, por até três vezes, sem que haja 

previsão de término do processo. Tal fato decorre da inexistência de dispositivo legal específico, cuja regulamentação 
se dará com a aprovação da Agência Reguladora dos Transportes cujo projeto se encontra em tramitação na 
Assembléia Legislativa de São Paulo.

Tal falha, gerou uma dívida de 31% em investimentos, ou o equivalente a R$ 446 milhões, diferença apurada entre 
o montante de R$ 1,5 bilhões de investimentos previstos e os R$ 1,054 efetivamente executados até abril de 2.000 con
forme consta de relatório oficial de acompanhamento das concessões, elaborado pela Comissão de Concessões da 
Secretaria de Transportes do Estado de São Paulo.

Tal dívida vem aumentando, tendo sido em janeiro deste ano igual a 26%, ou R$ 345 milhões, diferença entre o 
montante de R$ 1,3 bilhões de investimentos previstos e os R$ 955 milhões efetivamente executados, a despeito das 
declarações oficiais das autoridades envolvidas, de que estão agindo para resolver tal discrepância.

Na verdade, a comissão de fiscalização tem adequado o montante previsto para os investimentos, ao desejo das 
empresas privadas, através de procedimento informal sem a necessária assinatura de aditamentos contratuais, o que 
tem gerado distorções crescentes no equilíbrio econômico financeiro dos contratos, em prejuízo dos cofres públicos, e 
em flagrante benefício das empresas privadas envolvidas.

Tal benefíciamento se dá, quando os investimentos pactuados são adiados, reduzindo-se , assim, os desembolsois 
nos anos iniciais da concessão e portanto aumentando o valor da Taxa Interna de Retorno, e consequentemente ia 
lucratividade das concessões.

A desculpa oficial é a de que tais atrasos serão posteriormente compensados por adiantamentos no cronograma 
de obras futuras. Acreditar nessa promessa oficial, equivale a achar que as concessionárias cumprirão no futuro o que 
sempre descumpriram no passado. "

O atraso das obras e o conseqüente reequilibro do contrato deveriam sim ser compensados em benefício do usuá
rio. A Secretaria de Transportes deveria recalcular o contrato e apurando os resultados utilizá-los para a redução das 
tarifas de pedágio.

E importante, no entanto, observar o quanto houve de responsabilidade do Governo, através da Secretaria do 
Meio-Ambiente na expedição de licenças para os empreendimentos. -

F a lta  d e  F is ca liza çã o  s o b re  o  n ú m e ro  d e  v e íc u lo s
Apesar do moderno sistema de verificação da passagem de veículos, ele ainda é restrito ao controle da própria 

concessionária. Pelo que constatamos nos depoimentos dos diversos membros da Comissão de Fiscalização não existe 
uma verificação permanente da Comissão sobre os números fornecidos. Essa verificação é feita por amostragem o 
que, evidentemente, não dá confiabilidade aos números.

A solução para esse problema passa pela interligação das praças de pedágio com a Secretaria ainda não foi execu
tada conforme previsto no Contrato da Barramar com a DERSA. Com essa ligação a fiscalização poderia ser efetuada 
on-line dando segurança à fiscalização.

F isca liza çã o  d o  c ro n o g ra m a  d e  o b ra s
A fiscalização das obras de ampliação e manutenção é bastante insuficiente. A Comissão conta cpm apenas quatro 

engenheiros para verificar o andamento e o cumprimento dos cronogramas acertados nos contratos e a qualidade de 
mais de 100 obras em andamento.

F isca liza çã o  d a s  R e ce ita s  A c e s s ó ria s
O Governo do Estado deve receber 3% de todas as receitas acessórias obtidas pelas concessionárias. Conforme 

depoimento do Sr. José Vítor à CPI, a Comissão não tem estrutura para acompanhar todos os contratos o que, eviden
temente, pode implicar em perdas de receita para o Estado.

P ro g ra m a  G lo b a l
De modo geral, somando-se a totalidade das concessões já efetivadas desde o início do processo de privatizações, 

81% do valor das receitas brutas previstas foram arrecadadas e somente foram 72% dos desembolsos cumpridos (tabe
la 10). Cabe destacar que para o mesmo período somente 69% dos investimentos foram realizados.

T a b e la  10
ANÁLISE DOS INVESTIMENTOS (98 A 00)

LOTES CONCESSIONÁRIAS 1.998 1.999 2.000 (ATÉ ABRIU TOTAL GERAL
.1 AUTOBAN

Proposta 110.725 265.456 70.173 446.353
Adequação 57.449 163.514 86.579 307.542
Adequação/Proposta 52 62 123 - 69
Realizado 57.449 136.094 96.836 290.379
Realizado/Proposta 52 52 138 65

3 TEBE /
Proposta 9.905 7.110 3.427 20.442
Adequação 11.551 8.830 3.288 23.669
Adequação/Proposta 117 124 96 116
Realizado 11.248 5.349 149 16.746
Realizado/Proposta 114 75 4 82

5 VIANORTE
Proposta 37.248 55.928 9.595 102.771
Adequação 25.424 28.610 26.773 80.807
Adequação/Proposta 68 51 279 79
Realizado 25.424 26.607 27.281 79.312
Realizado/Proposta 68 48 284 77

6 INTERVIAS
Proposta 11.273 11.273
Adequação 9.163 9.163
Adequação/Proposta 81 81
Realizado 3.998 3.998
Realizado/Proposta 35 35

8 CENTROVIAS
Proposta 24.841 63.873 28.525 117.239
Adequação 11.936 21.315 27.827 61.078
Adequação/Proposta 48 33 98 '52
Realizado 11.936 18.558 20.153 50.647
Realizado/Proposta 48 29 71 43

9 TRIÂNGULO
Proposta 32.923 95.405 18.713 147.041
Adequação 12.335 32.973 32.138 82.446
Adequação/Proposta 37 40 172 56
Realizado 12.335 38.993 30.312 81.640
Realizado/Proposta 37 41 162 56

10 AUTOVIAS
Proposta 12.244 49.618 16.113 78.176
Adequação 1.413 24.641 18.816 44.870
Adequação/Proposta 11 50 117 57
Realizado 1.413 24.142 18.811 44.366 •
Realizado/Proposta 11 49 117 57

11 RENOVIAS
Proposta 29.704 24.158 17.548 71.410
Adequação 14.628 48.111 19.816 82.555
Adequação/Proposta 49 199 113 116
Realizado 14.628 5.039 25.444 90.381
Realizado/Proposta ■■49 208 145 127



12 VIAOESTE
Proposta 114.205 177.939 43.305 335.448
Adequação 56.622 109.079 81.865 247.566
Adequação/Proposta 50 61 189 74
Realizado 56.622 102.122 55.665 214.409
Realizado/Proposta 50 57 129 64

13 COLINAS
Proposta 4.595 4.595

Adequação 7.379 7.379
Adequação/Proposta 161 161
Realizado 6.083 6.083
Realizado/Proposta 132 132

20 SPVIAS
Proposta 7.201 7.201
Adequação . 8.434 8.434
Adequação/Proposta 117 117
Realizado 8.493 8.493
Realizado/Proposta 118 118

22 ECOVIAS
Proposta 52.879 96.337 40.405 189.622
Adequação 5.849 76.108 68.507 150.464
Adequação/Proposta 11 79 170 79
Realizado 5.849 90.815 71.014 167.678
Realizado/Proposta 11 94 176 88
TOTAL
Proposta 424.873 835.825 270.873 1.531.571
Adequação 197.207 518.182 390.585 1.105.974
Adequação/Proposta 46 62 144 72
Realizado 196.904 492.989 364.239 1.054.132
Realizado/Proposta 46 59 134 69

CUPONS DE PEDÁGIOS
* Fraude nas vendas
No curso das sessões da CPI, foram apresentadas denúncias sobre fraudes nas vendas de cupons de pedágio a entida

des de representantes de caminhoneiros da Cidade de Santos.
Em decorrência da supra-referida denúncia, foi instaurado Inquérito Policial na Delegacia Seccional de Polícia de 

Santos, sob na 001/00, onde se encontra em andamento.
Em resumo, trata-se da apuração de fraude na aquisição, dos cupons junto à DERSA e DER e venda ilegal a caminho

neiros, feita pela diretoria da ACTA (Associação de Comercial de Transportes Autônomos).
Verificou- se, que foi outorgada procuração pela ACTA a terceiros, os quais comprovam volume excessivos de cupons, 

volume esse não compatível com o número de associados da referida entidade.
Observe-se que a procuração passada pela ACTA não incluía poderes para aquisição de cupons de pedágio.
Verificou-se, também, que os cupons adquiridos e vendidos não beneficiavam os caminhoneiros, quanto ao desconto 

de 20% (vinte por cento), a que faziam jus.
Na investigação desse caso, pode-se constatar dois aspectos importantes, que deverão ser apurados no Inquérito 

Policial 001/00:
* A concordância de funcionários do DER e DERSA, permitindo a aquisição de cupons de pedágio por terceiros, sem 

procuração especifica para tanto.
* A venda de quantidades excessivas muito acima do número de associados da ACTA.
* Conclusões e Propostas
A comercialização dos cupons de pedágio foi regulada através da Resolução ST-22 de 30/10/98, assinada pelo Sr. 

Secretário de Transportes do Governo do Estado de São Paulo, Sr. Michel Paul Zeitlin, estabelecendo critérios de venda 
dos referidos cupons.

A Resolução ST-22 de 30/10/98 fo i editada após a ampla paralisação dos cam inhoneiros na Rodovia 
Anchieta/lmigrantes, que protestavam contra os valores cobrados nos pedágios no Estado de São Paulo.

O objetivo da referida Resolução era beneficiar os caminhoneiros, concedo-lhes desconto de até 20% (vinte por cento) 
sobre os valores de pedágio.

Apurou-se e concluiu-se que a venda de cupons de pedágio não tinha controle, pois, que os talões não eram numera
dos, não permitindo, desta forma, a fiscalização por parte do Estado.

Assim, o objetivo da Resolução ST-22, que era beneficiar o caminhoneiro com desconto de 20% (vinte por cento), 
não era atingido, sendo que, se quer o Estado preocupou-se em fiscalizar a venda e utilização dos cupons, pelos cami
nhoneiros.

É necessário portanto que se generalize o desconto para os caminhões, eliminando os cupões que tem servido à frau
de e não trazem todos os benefícios aos caminhoneiros.

Recursos para a Fiscalização
É interessante observar que a questão da fiscalização deficitária não se dá por falta de recursos. Muito pelo contrário. A 

Comissão dispõe para suas tarefas de 3% sobre o total arrecadado nos pedágios de todas as concessionárias. Esse valor se 
aproxima hoje de cerca de R$ 20 milhões por ano, para um gasto estimado de R$ 8 milhões.

Segundo o Coordenador, Sr. José Vítor, dos cerca de R$ 34 milhões recebidos, R$ 26 milhões estão "reservados" para 
a futura Agência.

Poderia, então a Comissão realizar um trabalho muito mais efètivo de acompanhamento das obras e da operação. 
Por outro lado, caso se julgue que isso não é necessário deveria o governo abrir mão dessa cobrança e reduzir o valor 
do pedágio

VI - ASPECTOS ESPECÍFICOS
Ao longo das atividades da CPI dos Pedágios, alguns aspectos específicos foram levantados, discutidos e estudados. A 

seguir, são relatadas as conclusões, ainda que parciais, a que a Comissão chegou.
Praça de Pedágio de Pirassununga - SP-330
No caso da concessionária INTERVIAS, foi debatida a questão da Praça de Pedágio de Pirassununga - SP 330, rota de 

fuga e praças de pedágio de Santa Cruz das Palmeiras e Descalvado - SP-215.
Nesse caso, o problema se refere ao acúmulo de veículos pesados que utilizando rotas de fuga, atravessando as 

regiões urbanas de Pirassununga e Cachoeira de Emas. O desvio de veículos pesados é o trecho da rodovia SP- 330 situado 
entre os municípios de Pirassununga (KM 208) e Porto Ferreira (KM 229) onde já existe implantada uma praça de pedágio 
no km 215, no município de Pirassununga.

Existe uma rota alternativa que liga a cidade de Pirassununga até a rodovia SP-215 passando por Cachoeira de Emas. 
Tal ligação hoje já é bastante utilizada por veiculos de carga que desviam da referida praça acessando esta rodovia a partir 
de Pirassununga até a SP-215 e a partir desta em sentido oeste até retomarem à SP-330 no KM 229.

Acontece que ao se utilizarem desta rota os veículos atravessam a cidade de Pirassununga causando acelerada deterio
ração de. sua rede viária urbana, gerando poluição, aumentando o risco de acidentes e consequentemente produzindo um 
custo de recuperação insuportável para o município. A referida rota atravessa também o Distrito de Cachoeira de Emas 
provocando neste os mesmos problemas acima mencionados.

Além disso, em Cachoeira de Emas existe uma ponte para travessia do Rio Mogi Guaçu que permite a passagem de 
somente um veículo por sentido por vez e possui limite de carga total de I2T. Está ponte encontra-se em estado precário de 
conservação e a sua intensa utilização por grandes carretas pode provocar sua ruptura com interdição total da rodovia e 
irreparáveis danos ambientais ao local, pois o mesmo é Área de Preservação Permanente. Ainda é importante ressaltar que 
a localidade é reconhecida como importante ponto turístico da região o qual está sendo fortemente desincentivado pelo 
tráfego intenso e poluente que nela passa.

Como alternativa, para solucionar estes problemas e para a minimização deste impacto, analisada dentro das sessões 
de trabalho desta CPI, está em análise a implantação de uma praça de pedágio a ser construída na SP-201 entre 
Pirassununga e Cachoeira de Emas com cobrança nos dois sentidos de tráfego e tarifa para veículos comerciais idêntica à 
tarifa praticada na já mencionada praça situada na rodovia SP-330. Como forma de minimizar o impacto à comunidade 
local, propomos a aplicação de uma tarifa reduzida para veículos de passeio e a isenção do pagamento da mesma para os 
veículos emplacados em Pirassununga e Cachoeira de Emas. Este procedimento solucionaria a questão e ainda beneficiaria 
os municípios locais que teriam incentivado o emplacamento de veículos nas próprias cidades aumentando sua arrecada
ção. Além disso, os recursos arrecadados com este pedágio poderiam ser utilizados para a manutenção e melhoria deste 
trecho e ainda para o financiamento da construção de uma nova ponte para travessia da rio Mogi Guaçu que - inclusive 
teve sua obra iniciada e se encontra paralisada por falta de recursos.

Praça de Pedágio de Limeira - SP 147, trecho Limeira - Mogi-Mirim (rota de fuga)
Aqui também são verificados os impactos negativos, para as comunidades urbanas, advindos da utilização de rotas de 

fugas pelos veículos de transporte de cargas.
Está projetada a implantação no segundo semestre deste ano de uma praça de pedágio na referida rodovia a ser cons

truída no município de Limeira, no trecho entre as cidades de Limeira e Engenheiro Coelho. Entretanto existe uma rota 
alternativa para tal trecho que liga Limeira à Artur Nogueira, podendo o tráfego que utilizar-se deste caminho, retomar à 
SP-147 pela SP- 332 ou ainda utilizar-se de, outra rodovia vicinal que liga Artur Nogueira à SP- 340 e desta por sua vez pela 
SP-1 07 até a região de Amparo e Serra Negra, produzindo assim uma rota alternativa para tráfego de longa distância para 
se evitar a utilização de toda a extensão da SP-147, fugindo assim também da praça a ser implantada no trecho entre Mogi 
Mirim e Itapira.

A alternativa apresentada visando minimizar este impacto é a implantação de pedágio tipo barreira logo no acesso à 
esta via com cobrança de tarifa de pedágio nos dois sentidos de tráfego e valor idêntico aquele a ser cobrado na já mencio
nada praça de pedágio de Limeira. Como forma de não se gerar impacto negativo à comunidade local, esta praça isentaria 
da cobrança de pedágio todos os veículos que previamente cadastrados comprovassem residência em local cujo acesso só

se pudesse fazer com a única e exclusiva utilização deste trecho. Além disso as localidades atravessadas por este trecho 
teriam o benefício da utilização dos recursos gerados pela cobrança deste pedágio para a manutenção e melhoria do 
mesmo.

Praça de Pedágio de Iracemápolis - SP 147, trecho Limeira -Piracicaba
A implantação de uma praça de pedágio na SP-147 , trecho Limeira- Piracicaba, vem sendo objeto de questionamentos 

por parte dos viveiristas, que segundo depoimentos apresentados pelo Sr. Sílvio Félix da Silva, trará impactos negativos 
para a atividade agrícola desenvolvida na região.

Dentro das sessões de trabalho realizadas com a presença dos Coordenadores da Comissão de Concessões, visando 
analisar o tema, foram identificados os seguintes aspectos:

* Programa de Concessões do Estado de São Paulo definiu os lotes dentro de um conceito de conjunto de rodovias. O 
equilíbrio desse conjunto só é atingido quando todas suas partes estiverem em pleno funcionamento. A implantação do 
pedágio na SP-147, trecho Limeira-Piracicaba é fundamental para a manutenção do equilíbrio de todo o programa de con
cessões rodoviárias, notadamente para a Rodovia dos Bandeirantes e Washington Luiz. A não construção da praça de 
pedágio em questão, iria tornar a SP-147 uma rota de fuga, causando o desequilíbrio nos lotes 1 e 8.

* Existe um caminho alternativo utilizando-se a rodovia SP-151 até se chegar à rodovia SP-127 e a partir desta até 
Piracicaba sem o pagamento de pedágio. Esta rota merece uma análise sob uma visão mais ampla da malha viária estadual 
pois além de propiciar a fuga de pequena e média distância da praça do lote 06, propicia também fuga para o tráfego de 
média e longa distância que ao invés de se utilizar das rodovias SP-330 e SP-310 pagando o pedágio no KM 152 da SP-330, 
desvia-se passando por dentro do município de Limeira e utiliza-se das rodovias SP-151 e SP-127 para acessar a rodovia 
SP-310 evitando assim o pedágio mencionado

* Tráfego de veículos pesados que hoje utilizam desta rota fugindo do pedágio que já se encontra implantado gera 
vários transtornos ao município de Limeira inclusive acelerando a deterioração de sua malha viária urbana. Este volume, 
acrescido do tráfego que fugirá da SP-147 no trecho entre Limeira e Piracicaba resultará em um tráfego total a utilizar a 
rodovia SP-151 muito acima de sua capacidade. Com isto, haverá uma acelerada deterioração das condições desta rodovia 
gerando um elevado custo para a sua manutenção, e ainda, um aumento substancial no seu número de acidentes. Esta 
possibilidade já foi inclusive levantada pela própria imprensa de Limeira. Além disso, este trecho de rodovia serve quase 
que exclusivamente ao município de Iracemápolis, propiciando acesso ao mesmo. Desta maneira, o município seria bas
tante prejudicado pelo uso indevido deste por veículos para os quais o mesmo não foi dimensionado nem do ponto de 
vista estrutural nem geométrico.

Existem alternativas, em fase de detalhamento, que devem ser concluídas e avaliadas antes de proceder-se a implanta
ção da praça de pedágio, de forma a produzir-se uma solução que atenda aos objetivos das partes envolvidas, sejam os 
moradores locais e os aspectos contratuais do lote 6 e dos demais lotes influenciados por esta praça de pedágio.

Localização da Praça de Pedágio de Monte Alto - SP 323
A localização da praça de pedágio de Monte Alto, na SP - 323, vem sendo motivo de questionamentos, por parte da 

comunidade regional, conforme apresentou, nesta CPI, o Prof. Tenório - da Unesp, durante o depoimento prestado na ses
são realizada na Câmara Municipal de Catanduva, em 05105100.

Segundo os relatos apresentados, o número de acidentes, no local, devem situar-se entre 20 a 25, envolvendo cami
nhões, sem freios, que passam reto pela praça de pedágio colocando em risco a vida daqueles que por ali transitam.

Este fato deve-se à localização da praça de pedágio, em trecho sinuoso de serra, sendo esta localização resultante de 
relocações promovidas pela Comissão de Concessões, a pedido das prefeituras de Bebedouro e Catanduva, tendo em vista 
a prevista localização em área urbana.

Estão em andamento, a pedido desta CPI, os estudos referentes a este ponto específico, tendo como premissa a reloca- 
ção da referida praça, uma vez que, embora uma série de medidas técnicas tenham sido aventadas para a solução dos pro
blemas de segurança, não entendemos que haja solução, que não aquela da relocação indicada.

Deve-se salientar ser o Lote 3, dentre os lotes já concedidos do Programa de Concessões do Estado de São Paulo, 
aquele que apresenta as condições menos favoráveis de viabilização, considerando os resultados dos estudos aqui apre
sentados, referentes à condição económico-financeira consolidada da Concessionária, da data de assinatura do contato e 
findando em novembro de 1999. Em outras palavras, quaisquer alterações que se façam no Plano de Negócios da Proposta 
têm um impacto extremamente acentuado no desempenho econômico da Concessão.

Neste aspecto, continua pendente e sob a análise da Comissão de Concessões, pedido de recomposição do equilíbrio 
económico-financeiro do Contrato deste Lote de Concessão, a partir de ato unilateral praticado pelo Poder Público, alte
rando a base de receitas da Concessionária, a partir de alterações no programa de implantação e operação de praças de 
pedágio.

Recomendações específicas
Em vista dos fatos relacionados com os pontos específicos abordados e de acordo com as conclusões apresentadas 

recomendamos o seguinte:
Lote 6 - Intervias
Que esta CPI oficie à Comissão de Concessões Rodoviárias do Estado de São Paulo, de forma a paralisar imediatamen

te a construção da praça de pedágio de Iracemápolis - SP 147, trecho Limeira - Piracicaba, até que estejam concluídos e 
analisados os estudos em elaboração pela referida Comissão de Concessões, contemplando os interesses das partes envol
vidas e os aspectos contratuais.

Que sejam efetuados os estudos de alternativas para solução dos problemas de fugas de pedágio da praça de 
Pirassununga -SP 330 e da praça de Limeira - SP 147, trecho Limeira - Mogi-Mirim, e implementadas as soluções emanadas 
desses estudos.

Que em consonância com a proposição da realização dos estudos do item acima, sejam suspensas as ações visando a 
implantação das praças de pedágio de Santa Cruz das Palmeiras e Descalvado, ambas na SP - 215, Rodovia Dr. Paulo 
Lauro, aguardando as conclusões dos estudos propostos.

Que estas ações tenham o efetivo acompanhamento da sociedade atingida, da Assembléia Legislativa, através dos 
Deputados componentes da Comissão de Fiscalização e Controle, da Comissão de Transportes e dos membros da CAF.

Lote 3 - Praça de Pedágio de Monte Alto
Neste Lote de Concessões, uma questão fundamental a ser solucionada, está relacionada com a localização da Praça 

de Pedágio de Monte Alto, que apresenta uma condição de insegurança para os usuários que atravessam esta praça de 
pedágio, além do problema de meio ambiente, que segundo informações prejudicam a fauna e a flora - embora não exista 
estudo de Impacto Ambiental.

Pela análise dos fatos e estudos em andamento, sobre esta questão, entende este relator que a Comissão de 
Concessões deve promover a realocação da Praça de Pedágio de Monte Alto, tendo como argumento a falta de segurança 
para os usuários, nesta região.

Com essa realocação, resultará resolvido o problema das cerca de 170 famílias moradoras de Monte Alto que percor
rem pequenas distâncias desde a sede do município e têm que pagar pedágio. Isso onera as atividades comerciais e dificul
ta a sobrevivência dessas famílias.

O Estado é o responsável pela localização indevida da praça de pedágio. Deve ele, portanto, assumir também a respon
sabilidade pelo equacionamento das conseqüências económico-financeiras desse ajuste.

Lote 22 - ECOVIAS: investimentos a cargo do Governo do Estado
Considerando o avançado estágio da construção da 2 / Pista da Rodovia dos Imigrantes e considerando a histórica 

morosidade do Governo Estadual na contratação de obras, a concessionária Ecovias dos Imigrantes deve ser obrigada a 
assumir as obras constantes do Edital como "a cargo do Poder Concedente", conforme já previsto no contrato. Se tal medi
da não for implementada, a 2a Pista da Imigrantes será uma obra de pouca utilidade, tendo em vista a integração desta 
obra principal com inúmeras outras obras acessórias, que são de responsabilidade do Poder Concedente, e cujo processo 
licitatório sequer foi iniciado até o momento, desde que respeitadas as condições editalicias e as Leis Estaduais e Federais 
que regem a matéria.

Lote 22 - ECOVIAS: Praça de Pedágio de São Vicente
Em função dos debates ocorridos na Sessão Regional realizada no município de São Vicente e após análise das cir

cunstâncias que envolvem a concessionária, o Concedente e a população do município, recomendamos que sejam apre
sentadas, em caráter de prioridade, soluções para atender os reclames da população local, com o acompanhamento dos 
deputados que representam a região na ALESP.

Lote 20 - SP VIAS: Viaduto da Serra de Botucatu na SP-280
Existe um viaduto inconcluso na Rodovia Castelo Branco, nas imediações da serra de Botucatu e Caatinga, com des

vio que coloca em risco os usuários, não foi incluído entre os investimentos a serem realizados pela Concessionária do 
Lote 20.

Esse viaduto é importantíssimo para a segurança do tráfego no local, o que demanda sua conclusão no menor prazo 
possível. Entendemos que essa obra deveria ter sido colocada no plano da concessão deste lote como obrigação da con
cessionária, abrindo-se mão de outras obras constantes no contrato. Afinal, a situação é tão precária que uma eventual 
interrupção da única faixa de tráfego disponível levaria à interrupção total da ligação rodoviária, o que é inconcebível.

Recomendamos que o Governo do Estado programe e conclua as obras, seja por meio de recursos do orçamento, seja 
por meio de inclusão no escopo da concessionária.

O Governo do Estado deve informar à Assembléia Legislativa quais as providências que pretende adotar para concluir 
rapidamente o viaduto.

Lote 12 - Via Oeste e as Marginais da Castelo
O valor fixo ofertado pelo Consórcio ViaOeste, foi de R$ 318.000.000,00 correspondendo a 5.69% do total de ingressos 

previstos para os 20 anos de concessão.
A Taxa Interna de Retorno prevista na proposta apresentada no processo licitatório foi de 26,19%, sendo que a mesma 

previa investimentos de R$ 750 milhões em valores nominais, a serem realizados paulatinamente ao longo dos vinte anos 
de concessão. '

O contrato foi assinado em 30/03/98 e as operações iniciaram-se em 31/03/98.
Dos R$ 335 milhões previstos como investimento, de 31/03/98 até abril de 2000, somente 64% foi efetivamente realiza

do, ou o equivalente a R$ 214 milhões.
Para o mesmo período, o total de ingressos previstos (capital próprio + receita bruta + capital de terceiros) era da 

ordem de R$ 745 milhões, tendo sido efetivamente realizado, somente R$ 509 milhões, ou o equivalente a 68%. Da análise, 
apenas, da receita bruta (composta, principalmente, de pedágio) notamos que a queda foi de apenas 2% em relação ao pre
visto (R$ 186 milhões contra R$ 189 milhões previstos), demonstrando que o investimento previsto não atingiu o proposto 
devido ao não desembolso de capital, próprio ou de terceiros, por parte da concessionária.

Também, para o mesmo período, o resultado das despesas operacionais, efetivamente realizadas, foi da ordem de 79% 
(R$ 68 milhões de um total de R$ 86 milhões).

A concessão do Lote 12 é o que encontra hoje maior resistência por parte da população, especialmente dos moradores 
da Região Oeste da Grande São Paulo. Isso se deve em grande medida pela previsão de implantação de pedágios nas mar: 
ginais da Castelo Branco a um custo cerca de cinco vezes superior ao estabelecido nas demais estradas concessionadas.
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Sem dúvida as Marginais da Castelo são uma obra imprescindível para a solução do tráfego naquela região. Contudo, 
na modelagem do Lote a Secretaria de Transportes para chegar a um equilíbrio económico-financeiro considerou que 38% 
da arrecadação dos pedágios deveria ser realizada nesses pedágios.

Dessa forma, não se respeitou a Lei2428/53 que proíbe a instalação de pedágios a menos de 35 quilômetros do centro da 
cidade de São Paulo e nem sequer o próprio modelo quilométrico estabelecido para todas as concessões. Segundo o Sr. Plínio 
Assmann essa obra deve ser considerada uma estrada urbana e portanto o pedágio é um pedágio urbano. Evidentemente essa 
concepção está fora dos parâmetros do modelo paulista.

O alto valor do pedágio tem levado a inúmeros protestos de moradores de Alpháville, Carapicuíba, Barueri, e Osasco. Isso 
porque, a partir da implantação das marginais e dos pedágios, vários acessos, hoje gratuitos, serão alterados, obrigando milha
res de trabalhadores e moradores da região a arcar com altos custos de transporte.

A Comissão de Concessões tem feito inúmeras propostas para diminuir os efeitos negativos desse pedágio. Além de, 
nesse caso, admitir a redução dos valores cobrados nos pedágios para que a demanda seja atraída, propôs algumas obras para 
que sejam viabilizadas alternativas não pagas de acesso.

Essas alternativas, no entanto, são vistas pelos moradores da região como altamente negativas pois podem atrair um trân
sito pesado para ruas pequenas dessas cidades, aumentando os congestionamentos. É o caso, por exemplo da Av. dos 
Autonomistas, já hoje com um trânsito bastante pesado. Nas opiniões recolhidas pela CPI a solução seria manter os acessos 
hoje existentes, garantindo a opção gratuita nas pistas centrais da própria Castelo. Isso é totalmente recusado pela Comissão 
de Concessões o que levou a um impasse nas negociações e ao encaminhamento por parte dos moradores de uma denúncia 
ao Ministério Público para que seja impedida a instalação dos pedágios.

Na opinião desta CPI, a solução possível seria um requacionamento da Concessão deste Lote com a manutenção do equilí
brio económico-financeiro do contrato, garantindc o direito dos moradores da Região Metropolitana a opção gratuita na 
Castelo Branco. Para tanto, deverá se abrir um processo de negociação entre a Comissão de Concessões e a Concessionária Via 
Oeste.

Um segundo problema existente neste Lote diz respeito aos impactos da duplicação da Raposo Tavares entre Cotia e 
Sorocaba no trecho da chegada a São Paulo. É previsto que uma parte do trânsito que hoje chega a São Paulo pela Castelo se 
desloque pela Raposo. Os congestionamentos que hoje já ocorrem na Raposo a partir do quilômetro 26 com certeza seriam 
ampliados.

É por isso que esta CPI propõe que o DER assuma a responsabilidade de realizar obras de melhoria do tráfego no trecho 
urbano da Raposo, especialmente adequações de entradas e safdas, baias para paradas de ônibus, obras de arte em cruzamen
tos, novas passarelas, etc. Deve-se tratar também da questão da entrada dos veículos na cidade de São Paulo que hoje é reali
zada através da Rua Sapetuba, uma rua estreita e com vários semáforos.

O DER deve assumir para si a responsabilidade de viabilizar a execução de obras que permitam tornar a Av. Escola 
Politécnica uma alternativa de entrada na cidade. Para isso, é necessário que se construam um viaduto sobre a Av. Corifeu de 
Azevedo Marques e uma nova ponte sobre o Rio Pinheiros. 'Deve também melhorar a Rua Sapetuba, Camargo e outras da 
região. Os recursos para tanto podem ser obtidos do pagamento do ônus dessa concessão.

- Por fim, restam problemas na Região de Osasco onde as obras de construção das marginais da Castelo tem causado uma 
série de transtornos aos moradores. Desapropriações mal conduzidas, falta de informações, danos a casas não ressarcidos, etc. 
além da mal solucionada demolição do viaduto Rochdale que causará enormes transtornos aos moradores se não houver uma 
solução alternativa construída previamente.

Nesse caso cabe a Comissão de Concessões resolver junto a Concessionária estas questões, abrir um escritório de infor
mações na Região e elaborar um cronograma para a construção do viaduto que não traga prejuízos à população.

Lote 9 ■ Triângulo do Sol
O valor fixo ofertado pelo Consórcio Triângulo do Sol, foi de R$ 123.000.000,00 correspondendo a 4,02% do total de ingres

sos previstos para os 20 anos de concessão.
A Taxa Interna de Retorno prevista na proposta apresentada no processo licitatório foi de 34,05%, sendo que a mesma pre

via investimentos de R$ 490 milhões em valores nominais, a serem realizados paulatinamente ao longo dos vinte anos de con
cessão.

O contrato foi assinado em 18/05/98 e as operações iniciaram-se em 19/06/98.
Dos R$ 147 milhões previstos como investimento, até abril de 2000, ou seja, em 1 ano e dez meses de operação, somente 

56% foi efetivamente realizado, ou o equivalente a R$ 81 milhões.
Para o mesmo período, o total de ingressos previstos (capital próprio + receita bruta + capital de terceiros! era da ordem de 

R$ 308 milhões, tendo sido efetivamente realizado, somente R$ 147 milhões, ou o equivalente a 48%. Da análise, apenas, da 
receita bruta (composta, principalmente, de pedágio) notamos que dos R$ 141 milhões previstos apenas R$ 89 milhões ocorre
ram efetivamente, ou seja 63%, demonstrando que o Volume Médio Ponderado (veí/dir) pode não Ter considerado um eventual 
aumento na fusão, o que pode vir a comprometer o contratado.

Também, para o mesmo período, o resultado das despesas operacionais, efetivamente realizadas, foi da ordem de 86% (R$ 
54 milhões de um total de R$ 62 milhões!.

A concessão do Lote é uma das que tem verificado menor cumprimento da demanda projetada. Muito dessa redução 
deve-se às fugas de pedágio verificadas principalmente na rodovia Washington Luiz, onde não apenas existe a rota para o Mato 
Grosso do Sul pela Rodovia Mal. Rondon, como também inúmeras estradas municipais vem sendo usadas - e destruídas - 
pelos caminhões.

Tal concessionária arrecadou somente 63% do valor previsto na proposta vencedora da licitação para a privatização das 
estradas (conforme tabela XXI mas em contrapartida, investiu somente 56% do previsto (conforme tabela XXI) desde o início 
da privatização até março de 2000.

Além disso, os pedágios nessa rodovia estão colocados entre cidades com importantes ligações comerciais o que gera inú
meros protestos dos usuários. Como conseqüência dos pedágios - e das rotas de fuga - tem-se observado uma violenta redu
ção nas atividades comerciais ao longo das rodovias, com a falência de postos de gasolina e restaurantes.

Por fim, existe uma grande insatisfação pelo fato de que a maior parte da arrecadação se dar na Rodovia Washington Luiz, 
uma estrada pronta e em bom estado de conservação e os investimentos estarem sendo realizados em outras estradas do lote.

VII - CONCLUSÕES E PROPOSTAS
Sem dúvida teria sido possível realizar essas mesmas obras e manter as estradas com tanta ou melhor eficiência do que 

vem fazendo as concessionárias caso houvesse optado o governo Covas pela cobrança de pedágios em todas as estradas pelo 
DER ou pela DERSA.

Abaixar o valor das tarifas, seria possível se o Governo tivesse adotado outro modelo de gerenciamento.
Para fazer os nossos cálculos, em primeiro lugar vamos trazer ao tempo presente os valores apresentados pelas concessio

nárias nas propostas apresentadas para o DER e com as quais venceram a concorrência. Deste jeito os valores projetados para 
os vinte anos se tornam comparáveis com aqueles concentrados nos primeiros anos das concessões.

Apresentamos embaixo a tabela que totaliza as propostas de receitas e despesas das 12 concessionárias, com os valores 
traduzidos ao Valor Presente utilizando uma taxa de desconto de 14% ao ano (tabela 11). .

Tabela 11

Itens VPMtaxa 14%) a a % sobre as Receitas valor presente
1 - INGRESSOS (1.1+ 1.21 14.369.173
1.1-RECEITAS 12.220.468 100,00%
1.1.1 - Receitas de Pedágio 11.848.054 96,95%
1.1.2 - Outras Receitas Operacionais 191.314 1,57%
1.1.3 - Receitas Não Operacionais 11.963 0,10%
1.1.4 - Receitas Financeiras 169.137 1,38%

1.2 -CAPITAL (1.2.1+1.2.2) 2.148.704 17,58%
1.2.1 - Capital Social Integr. No Ano 560.836 4,58%
12.2 - Financ/Obrig (Capital Terceiros) 1.587.868 12,99%

2-DESEMBOLSOS (2.1+....+2.5) 11.397.890 93,27%
2.1 - OPERACIONAIS (2.1.1 +....+2.1.9) 3.773.372 . 30,88%
2.11 - Pessoal/Administradores 1.971.510 16,13%
2.12 - Conservação de Rotina 622.180 5,09%
2.13-Consumo 123.198 1,01%
2.14-Transportes 144.162 1,18%
2.15-Diversas 226.193 1,85%
2.16-Tributos s/Faturamento 44.220 3,64%
2.17 - Seguros 132.058 1,08%
2.18-Garantias 102.116 0,84%
2.19 - Participação dos Empregados nos Lucros 7.736 0,06%

2.2 - INVESTIMENTOS/MOBILIZADO (2.2.1+...+ 2.2.7) 3.769.385 30,84%
2.2.1-Ampliação Principal 1.105.392 9,05%
2.2.2 - Demais obras de ampliação/ 1.102.177 .. 9,02%
2.2.3 - Equipamentos, Veículos e Sist. Controle 397.189 3,25%
2.2.4 - Desapropriações 144.724 1,18%*
2.2.5 - Conservação Especial 931.098 7,62%
2.2.6 - Contratos Sub-rogados 77.958 0,64%

2.2.7 - Indenizações 10.846 0,09%

2.3 - DIREITO DA CONCESSÃO (2.3.1+ 2.3.2) 1.522.756 12,46%
2.3.1 - Valor Variav. Concessão 361.410 2,96%
2.3.2 - Valor Fixo da Concessão 1.161.346 9,50%
2.4 - FINANCEIROS (2.4.1 + 2.4.2) 2.332.378 19,09%
2.4.1-Amortização de 1.587.868 12,99%
2.4.2 - Pagto. Encargos s/Financiamentos 744.509 6,09%
2.5 - DESEMBOLSOS SOBRE O LUCRO (2.51+2.5.3)
2.5.1 - Contribuição Social
2.5.2 - Imposto de Renda
2.5.3 - Distribuição Dividendos
SALDO CAIXA 2.971.283 . 24,31%

1 - Um gerenciamento direto do programa por parte do estado significaria poder economizar os desembolsos sobre o 
lucro, os encargos financeiros, os seguros e garantias exigidos às concessionárias. Isto significaria uma economia de 32,32% 
sobre a tarifa; ou seja a tarifa que hoje é de R$ 4,80, poderia ser de R$ 3,25. Uma ótima economia para o consumidor sem 
nenhum prejuízo ao programa atualmente desenvolvido. Para o mesmo nível de manutenção das estradas, com todos os servi
ços ao usuário, mantendo todas as obras previstas para a ampliação da malha rodoviária e cobrando o ônus para a manuten
ção de outras rodovias do Estado, a tarifa poderia ser bem mais barata se o governo tivesse competência de gerenciar um pro
grama deste tipo.

2 - O grande argumento do Estado pela adoção deste modelo é que ele não teria capital suficiente para poder investir e não 
conseguiria os financiamentos necessários; por isso o aporte da iniciativa privada se tornaria indispensável.

No nosso caso é uma argumentação falsa pois o capital próprio dos particulares é de apenas R$ 560,836 milhões, ou seja 
apenas 3,90% dos ingressos. Não achamos que uma participação assim reduzida possa ser essencial para o funcionamento do 
programa.

3 - O aporte dos financiamentos é um pouco mais relevante, mas nada de essencial. As concessionárias se comprome
tem a conseguir R$ 1.587.868,00 de financiamentos, que representam 11,05% dos ingressos. Sem dúvida um governo preo
cupado com um programa mais econômico para os usuários e com um mínimo de competência, saberia apresentar alter
nativas viáveis.

4 - Pelas projeções apresentadas pelas concessionárias, no espaço de oito anos, com as tarifas atuais, seriam repostos os 
financiamentos e o capital próprio; ou seja seriam pagas todas as dívidas assumidas para executar obras. A partir desta obser
vação podemos dizer que se o Governo mantivesse as atuais tarifas por oito anos, realizaria as obras necessárias e depois 
poderia abater a tarifa de pelo menos 60%; ou seja depois de oito anos poderia se cobrar uma tarifa de R$ 2,00, aos preços 
atuais. A possibilidade de investimentos custeados pelos pedágios demonstrou sua viabilidade na duplicação da Raposo 
Tavares entre Presidente Epitácio e Presidente Prudente onde implantou-se o chamado "pedágio caipira". Evidentemente tal
vez não fosse possível realizar todos os investimentos com a velocidade a que se propõe o programa de concessões (prazo de 
cinco anos que coincide com as próximas eleições para o Governo do Estado).

A partir dos depoimentos e documentos obtidos pela CPI, com técnicos, empresários, usuários das estradas é possível 
apontar uma série de medidas que no conjunto ou separadamente poderiam viabilizar uma redução de tarifas que garantissem 
um menor "custo São Paulo" e dessa forma minorar os transtornos que a população de São Paulo vem sofrendo com essa 
política insensível que beneficia algumas empresas em detrimento dos interesses da maioria da população e de amplos setores 
da nossa economia.

Renegociação d o  in de xa d o r
Sem sombra de dúvida uma das primeiras medidas a ser adotada seria uma renegociação com as concessionárias sobre o 

indexador do contrato. Não é possível que num momento de recessão se privilegie tanto um setor em detrimento de outros. 
Pouquíssimos preços encontram-se indexados na economia (por coincidência são aqueles dos setores privatizados: energia, 
gás, telefone, pedágios) e neste caso justamente pelo IGPM que tem se revelado um dos mais altos índices de inflação nos últi
mos anos. A aplicação de uma cesta de índices seria, com certeza, mais apropriada para a correção de uma tarifa que atinge a 
tantos setores da sociedade, com poderes de compra bastante diversificados.

A d ia m e n to  d o  c ro no g ram a  d e  o bra s  e  redução  d o s  va lo re s  d e  p ed á g io s
O cronograma de obras já foi atrasado pelas concessionárias durante os dois primeiros anos da concessão. Alega a 

Comissão de Concessões que esse atraso está sendo recuperado agora neste ano 2000. No entanto se seguirmos o princípio do 
valor presente - que se aplica a todas concessões como método de se chegarao equilíbrio económico-financeiro - o não-investi- 
mento nos primeiros anos significa um elevado ganho a favor das concessionárias. Dessa forma, além de levar em conta o 
atraso já ocorrido, o cronograma de obras poderia ser revisto, adiando obras menos necessárias.

Calculando caso a caso, seria possível reduzir as tarifas em vários lotes.
Estabelecer va lo re s  d e  p ed á g io s  c o m o  te to  e  p e rm it ir  às concess ionárias um a  p o lítica  f le x íve l de  p reços
A política tarifária adotada de unificação da base quilométrica não tem motivo para ser mantida. Os valores poderiam ser 

considerados como valores máximos e seria permitido às concessionárias adotar tarifas variáveis de acordo com a época do 
ano ou com o horário de uso da estrada. Assim, além de regular o tráfego através do preço, poderia se garantir reduções nos 
custos dos usuários.

Im p la n taç ão  da A gência  co m  p ode res  l im ita d o s  p ara  renegoc ia r c o n tra to s  e co m  e s tru tu ra  pode rosa  d e  fiscalização.
É necessário que a futura Agência Reguladora das concessões não possa, como pode agora a Comissão, alterar o crono

grama de obras - que faz parte do contrato - sem que se refaça o seu equilíbrio em favor do usuário.
Somos a favor, também, de que essa Agência tenha uma poderosa estrutura de fiscalização, capaz de garantir a plena exe

cução dos contratos.
Redução das g a ran tias  ex ig idas
O valor das garantias exigidas pesa de forma desfavorável no contrato, onerando seu custo. Uma possível redução delais 

com certeza pode levar a um menor custo financeiro e portanto à redução das tarifas.
R enegociação d os  c o n tra to s  em  re lação  à s  rece itas  a cessórias
A forma como o governo participa nas receitas acessória contraria a própria Lei 7835 que indica que essas receitas devem 

colaborar para a chamada modicidade das tarifas, ou seja para a redução das tarifás cobradas. O correto seria uma renegocia
ção dos contratos nesse aspecto, fazendo com que as receitas não-tarifárias sejam dL.vididas entre os concessionários e o 
usuário. Nesse sentido, o governo deve abrir mão da sua parcela de 3%. É fundamental também, que se levante o conjunto de 
empresas que utilizam as faixas de domínio das rodovias e que se arrecade delas uma tarifa por essa utilização e que se regula
mente a publicidade e seu impacto nas receitas das concessionárias.

A plicação  d o  ô nu s  nas es tradas  v iz in h as  aos lo te s  ond e  oco rre  a a rrecadação a té  q ue  se co m p le te  u m  d e te rm in a d o  p lano  
de  in ve s tim e n to s .

A política de colocar os valores do ônus junto aos demais recursos do Tesouro do Estado não é transparente. O correto 
seria que se direcionasse esses recursos exclusivamente para as demais estradas do Estado. Nessa política seria interessante 
que o ônus fosse usado preferencialmente em estradas da região onde é arrecadado de forma a que se completasse uma rede 
de boa qualidade em torno das estradas pedagiadas.

Im e d ia ta  im p la n ta çã o  d o s  tra n s p o n d e rs  e de  ped á g io s  d e  b loq u e io  de  fo rm a  a g a ra n tir  a pos s ib ilid ad e  de  cobrança  p o r 
q u ilô m e tro  rodado.

A implantação da cobrança eletrônica é fundamental para que se altere o aspecto injusto da alocação arbitrária das praças 
de pedágio. Como estão hoje colocadas as praças certamente cobram mais de quem usa parcialmente um determinado trecho. 
Com a colocação da cobrança eletrônica em cada entrada e saída da estrada o usuário pagará exatamente por aquilo que utili
zou da estrada. .

E lim inação  de  p ed á g io s  e m  áreas m e tro p o lita n a s
A colocação de pedágios em áreas metropolitanas é altamente injusta pois muitas vezes as rodovias se caracterizam como 

vias expressas urbanas para as quais não há alternativas de deslocamento. O aumento dos custos de transporte será em mui
tos casos extremamente elevado para aqueles que se servem da estrada para seus deslocamentos em direção ao trabalho.

Redução das ta r ifa s  p ara  v e ícu lo s  com erc ia is
Ficou evidente para esta CPI que a elevação da cobrança por eixo para os veículos comerciais foi incorreta, onerando 

excessivamente os transportadores e o preço de produtos de baixo valor agregado. Nesse sentido é que defendemos que se 
aplique a redução de 20% na tarifa desses veículos diretamente na tabela sem a utilização de cupons que são extremamente 
passíveis de fraudes.

NOTAS

1 - Fonte: Site do DER na internet,' http://www.der.sp.gov.br/der-sp/der-sp.htm. No entanto, o artigo 1.® do Regulamento Básico do 
Departamento de Estradas de Rodagem, aprovado pelo Decreto n.e 5.794, de 05 de março de 1.9*75, modificado pelo Decreto n.e 26.673, de 28 de 
janeiro de 1.987 informa que "o DER foi criado pelo Decreto 16.546, de 26 de dezembro de 1.946".

2 - Nunca houve um decreto revogando o decreto n.fi 3.220. E decreto algum pode ser revogado por uma Resolução da Secretária dos 
Transportes, a quem compete fixar tarifas de pedágio em São Paulo.

3 - Referência à greve nacional dos caminhoneiros deflagrada em 01 de maio de 2000, que pleiteia, entre outras coisas, isenção de pagamento 
das tarifas de pedágio para os caminhões.

4 - O decreto n.a 9.812, de 19 de maio de 1977 nunca foi revogado. Vige até os dias de hoje.

5 -

6 - Fonte: Anexo à Resolução ST-17/96

7 - Fonte: Site da Associação Brasileira das Concessionárias de Rodovias - ABCR http//www.abcr.org.br

8 - Ver o Edital 010/CIC/97 e o Edital 011/CIC/97 - ANEXO 1 - REGULAMENTO DA CONCESSÃO. Todos os lotes tem editais de licitação muito 
semelhantes. Em todos eles o ANEXO 1 é o regulamento da concessão. E cada um destes regulamentos foi aprovado por um decreto do gover
nador.

9 - Ver o Edital 010/CIC/97 e o Edital 011/CIC/97, ANEXO 4 - ESTRUTURA TARIFÁRIA. O ANEXO 4 não inovou em matéria tarifária, pois o artigo 
15 do Regulamento da Concessão estabelece "observadas as normas legais e regulamentares pertinentes". Naquilo que cabe, o ANEXO 4 é 
uma transcrição da Resolução ST-17/96, de 27/06/96.

10 - Estamos utilizando aqui como exemplo a licitação do Lote 11- Ver "Respostas às questões formuladas nos termos do item 6.2 do edital", 
página 034 do Edital 010/CIC/97.

a) JOSÉ ZICO PRADO
b) CARLOS ZARATTINI

http://www.der.sp.gov.br/der-sp/der-sp.htm
http://www.abcr.org.br

