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IMPACTO DA PARALISAÇÃO 
DO TRANSPORTE COLETIVO
16/01/2023



Outubro/2022

18/10 – 1ª Reunião de 

negociação SETRA / STTRBH

25/10 – 2ª Reunião de 

negociação SETRA / STTRBH

Novembro/22

01/11 – 3ª Reunião de 

negociação SETRA / STTRBH

30/11 - 4ª Reunião de 

negociação SETRA / STTRBH

Dezembro/22

06/12 - 5ª Reunião de negociação

SETRA / STTRBH

14/12 – Assembléia dos 

trabalhadores que rejeitou a 

proposta patronal de reajuste de 

7,19% (INPC)

22/12 - Aviso de Greve n° 008/2022

Anuncia greve a partir das 0h do dia

26/12/2022

24/12 – Reunião no MPT que 

suspende a greve do prevista.

Janeiro/23

12/01 – Concessionárias

deliberam pela NÃO 

concessão de reajuste salarial

aos rodoviários de Belo 

Horizonte. Sumob informada

dia 13, às 18h59.

Negociação SETRA/STTRBH



Exigências dos rodoviários

1. Reajuste no salário dos rodoviários de 8,2%;

2. Pagamento do vale alimentação nas férias;

3. Pagamento do prêmio;

4. Equiparação com o aprovado no Metropolitano.



Principais pontos de paralisação

Consórcio
Linhas com 
paralisação

Total

Linhas com 
paralisação

Parcial

Estação Barreiro 17 10

Estação São Gabriel 23 11

Total Geral 40 21



Operação do dia 16/01/2023 das 05h às 
12h59

Concessionária Viagens
programadas

Viagens
realizadas

Programado x 
Realizado (%)

Pampulha 2.855 2.688 94,1%

BH Leste (Opera na Estação São Gabriel) 2.641 1.810 68,5%

Dez (Opera na Estação Barreiro) 2.423 1.974 81,4%

Pedro II 1.387 1.330 95,8%

Total Geral 9.306 7.802 83,8%



Cumprimento de QRO no período da greve, 
entre 05:00 e 12:59h.

Os consórcios BH Leste e Dez cumpriram menos de 80% dos

quadros de referência operacional (QRO) vigentes para o período.



Empresas componentes dos consórcios:
BH Leste:

● Viação Getúlio Vargas Ltda

● Viação Globo S/A

● Viação Progresso Ltda

● Viação São Geraldo Ltda

● Viação Torres Ltda

● S&M Transportes Sa

● Coletivos Boa Vista Ltda

Dez:

● Bettânia Ônibus Ltda

● Coletivos Sao Lucas Ltda

● Auto Omnibus Nova Suissa Ltda

● Viacao Zurick Ltda

● Transcbel -Transporte Coletivo

● Via Bh Coletivos Ltda

● Autobus Transportes Urbanos Lt

● Viacao Sidon Ltda

● Trans Oeste Transportes Urbano



Ações do Município

Constituição do Grupo de 

Gestão:

BHTRANS

SUMOB

Guarda Municipal

Procuradoria Geral do 

Município (PGM

Mobilização das equipes 

Terminais e Estações

BHTRANS

Segurança reforçada -

patrulhamento

Guarda Municipal

Acompanhamento 

da paralisação

Operacionalização de 

alterações de linhas

Autuações

Notificações contratuais

Relatório
Ação junto a Justiça do 

Trabalho

PGM



Na última sexta-feira, 13/01/2023, foi constituído o Grupo de Gestão composto por agentes

da SUMOB, BHTRANS, Secretaria Municipal de Segurança e Prevenção e Guarda Civil

Municipal para prevenção de eventual greve na segunda-feira (16/01/2023).

Esse Grupo de Gestão mobilizou as equipes para acompanhar as operações, visando a

segurança dos passageiros e a minimização dos impactos da eventual greve.

O Grupo ficará ativo até que a greve seja totalmente descartada.

Ações do Município



• O Município de Belo Horizonte, através da Procuradoria-Geral, ingressou no Tribunal Regional do

Trabalho, requerimento para concessão de tutela de urgência de natureza cautelar em caráter

antecedente a suspensão do movimento paredista anunciado pelo STTR BH;

• Operação da Guarda Municipal para não permitir o fechamento das Estações;

• Desvio de itinerário das linhas para evitar os bloqueios;

• Monitoramento dos canais de comunicação da Sumob (whatsapp) para orientar o usuário;

• Acompanhamento da operação pela Superintendência de Mobilidade do Município e BHTRANS;

• Comunicados ao SETRA sobre as ações para minimizar os impactos na operação do sistema;

• Comunicado à imprensa com as atualizações da operação e da paralisação; e

• Análise das penalidades previstas no Contrato.

Ações do Município



• Visita às Estações Barreiro e São Gabriel para acompanhamento da operação pela

Superintendência de Mobilidade do Município e BHTRANS;

• Monitoramento dos impactos da greve no sistema de transporte pelo Centro de Operações da

Prefeitura.

Ações do Município



• 1.482* Autuações emitidas em relação ao descumprimento de quadro de horário.

• 2 Notificações Contratuais, uma para o Consórcio DEZ e outra para o Consórcio BH Leste.

*Este número será atualizado à medida que o processamento dos dados for realizado

Ações do Município



Reivindicações dos Trabalhadores

1. O que é pleiteado pelos trabalhadores

R. Os trabalhadores reivindicam o retorno do pagamento do ticket alimentação durante as férias, mudanças nas regras de intervalo de trabalho e um reajuste salarial com

ganho acima da inflação. Buscam reajuste salarial de 8,2%, nos mesmos moldes do que foi praticado para os profissionais da região metropolitana.

1. Como esse percentual de 8,2% vai ser assegurado? O município vai cobri-lo?

R. A anuência do Poder Concedente em relação aos reflexos contratuais foi dada antes da deflagração da greve por meio de Ofício em 22 de dezembro de 2022. A

Prefeitura informou que o índice pleiteado pelos trabalhadores rodoviários seria considerado no equilíbrio econômico-financeiro do contrato e/ou em futuro (ainda indefinido)

reajuste tarifário.

Penalidades

1. O quadro de horários está reduzido? Haverá aplicação de multas e suspensão do subsídio?

R. Conforme informado por nota à imprensa, às 8 horas da manhã, 77% das viagens programadas estavam sendo realizadas. Foram aplicadas 1482 autuações, num valor

aproximado de R$ 500 mil reais. A Prefeitura está também analisando notificações contratuais a serem feitas (cláusula 25 do contrato), que podem chegar a alguns milhões

de reais.

Perguntas e Respostas



Procedimentos Prefeitura – SUMOB - BHTRANS

4. A greve iniciou hoje, 16.01, quais as medidas cabíveis que foram tomadas pela prefeitura para coibir o movimento?

R. À prefeitura não cabe coibir o movimento, mas sim verificar se está sendo conduzido nos termos da lei e garantir a continuidade dos serviços. No entanto, em 16 de

janeiro, o Município de Belo Horizonte, requereu, por meio da Procuradoria do Município, medida judicial cautela com o objetivo de buscar: a suspensão do movimento

anunciado pelo STTR BH, bem como da paralisação total ou parcial do serviço público de transporte coletivo; a fixação de multa caso não houvesse o retorno às atividades

e o imediato retorno dos trabalhadores ao trabalho.

5.Qual o apoio que está sendo dado à população por parte da prefeitura?

R. A Prefeitura, por meio da Superintendência de Mobilidade Urbana, SUMOB, da BHTRANS e a guarda municipal do município, está atuando para que sejam entregues à

população condições mínimas de mobilidade e segurança nas estações, terminais e pontos de embarque e desembarque.

6..Qual o apoio dado aos motoristas que quiserem operar?

R. A prefeitura estará atuando nas estações em prol da integridade dos trabalhadores, entretanto, não cabe a nós intervir diretamente.

Perguntas e Respostas



Procedimentos Prefeitura – SUMOB - BHTRANS

7. Como vocês estão atuando diante de atos violentos e de depredação?

R. Não tivemos esse cenário, mas a guarda municipal esteve presente, em operação especial montada para o período.

8.Foi montada alguma operação especial ou é sugerido algum meio alternativo de transporte?

R. Algumas linhas operaram sem atender as Estações Barreiro e São Gabriel, garantindo o transporte de usuários dos demais pontos de ônibus. Como exemplo, as linhas 503, 504, 8151

e 8350, na Estação São Gabriel. e linhas 33, 314, 341, 342, 6350 e 8350 na Estação Barreiro.

9.Como a população pode se informar sobre as linhas em atividade e horários?

R. Estamos emitindo notas à imprensa, há informações no portal da PBH, temos canal de Whatsapp ativo (incluir número), além de operação de apoio nas estações com agentes da

BHTRANS para dar sustentação ao processo.

Perguntas e Respostas



Medidas Legais Prefeitura

10.A prefeitura se negou a participar das reuniões de conciliação promovidas pelo Ministério Público do Trabalho, alegando que o atual contrato de concessão estabelece que compete

exclusivamente às empresas de ônibus negociar com os seus trabalhadores. Mas como se trata de um serviço público essencial, do qual a PBH é a gestora, não seria importante uma

participação do poder público na intermediação?

R.A Prefeitura acompanhou todo o processo. Entretanto, por lei, a negociação salarial não cabe ao poder concedente, mas é uma questão que compete às empresas de ônibus e aos trabalhadores

da categoria. Ressaltamos, entretanto, que não medimos esforços para impedir que a greve ocorresse, bem como para a suspensão do movimento. Por exemplo, desde dezembro, a Prefeitura havia

assegurado às empresas de ônibus também que o índice pleiteado pelos trabalhadores rodoviários seria considerado no equilíbrio econômico-financeiro do contrato. Também encaminhamos ao

Ministério Público do Trabalho, por meio da Procuradoria do Município, medida judicial pedindo a suspensão da greve e volta dos trabalhadores às atividades.

Contrato – Relação Prefeitura com Empresas

11.A greve não é decorrente da má gestão por parte da Prefeitura do Contrato de Concessão? As empresas de ônibus alegam estrangulamento operacional pelos altos custos dos

insumos?

R. Não. A Prefeitura tem dedicado os melhores esforços para melhorar os serviços, especialmente depois de todos os impactos causados pela Pandemia ao sistema. Viabilizamos o primeiro

subsídio da história de Belo Horizonte para manter a tarifa. Revisamos também a rede e o quadro de horários. A questão relacionada ao transporte coletivo da capital demanda estudos

aprofundados, responsabilidade e atenção na efetividade das soluções que estão sendo realizados pela Prefeitura por meio da SUMOB. Os contratos de concessão em vigor necessitam de revisão e

modernização que demandam estudos técnicos e soluções que estejam de acordo com as leis federais que tratam do tema.

Perguntas e Respostas



Contrato - Relação Prefeitura com Empresas

12.Há em andamento alguma proposta para melhorar a relação entre a Prefeitura e as empresas, que evite a alegação de desequilíbrio econômico financeiro?

R: Sim, com certeza. Há um processo judicial que examinará o equilíbrio econômico financeiro do contrato. Além disso, há iniciativas legislativas, como o PL 464/2022, em tramitação e que depende

de aprovação do Legislativo, trata da complementação do Subsídio, com base no Superávit da Câmara, e busca auxiliar nessa questão. Também há o PL 442/2022 (trata do modelo de remuneração

das empresas de ônibus), PL 444/2022 (sobre faixas exclusivas), PL 446/2022 (bilhetagem eletrônica) que foram propostos a partir de estudos e diálogos decorrentes do Grupo de Trabalho sobre

Mobilidade, iniciativa que conciliou esforços da Prefeitura e de representantes da CMBH, além de outros esforços e estudos técnicos para a modernização e revisão do contrato.

13. Movimentos sociais ligados à mobilidade como o Tarifa zero alegam que a paralisação dos rodoviários é conveniente para os empresários pressionarem por um aumento de tarifa,

corte de linhas e ganhar mais subsídio. Como a prefeitura enxerga esse movimento?

R. A prefeitura atua com base em fatos e evidências, não especula e não acusa sem provas.

Subsídio e Aumento de Tarifa

14.As empresas de ônibus argumentam que, mesmo com o subsídio, estão enfrentando dificuldades e culpam o congelamento da tarifa por um desequilíbrio financeiro. Mas como saber

se este desequilíbrio é real? O que as empresas apresentaram para a prefeitura para comprovar as dificuldades do setor?

Essa questão está sendo tratada em processo judicial (5128900-35.2022.8.13.0024). Trata-se de um processo de antecipação de provas, que foi movido pelas empresas de ônibus. Por meio de

perícia contábil será apurada a proporcionalidade de eventual desequilíbrio, ou não, e qual a sua equivalência.

Perguntas e Respostas



Subsídio e Aumento de Tarifa

15.O subsídio tem prazo final que é daqui a dois meses. O Prefeito encaminhou o Projeto de Lei 464/22, propondo a prorrogação do atual modelo de subsídio até abril de

2023 com a ideia de ganhar um mês a mais. Se não se chegou a uma solução definitiva nesses 10 meses de subsídio, por qual motivo ela surgiria agora? Mais uma vez: qual

o plano da prefeitura para resolver de vez a questão do transporte coletivo na capital?

R. O Subsídio proposto no PL 464/2022 busca minimizar os efeitos da não aplicação dos reajustes tarifários previstos no contrato e que não foram realizados. Mesmo durante a vigência

da Lei 11.367/2022, houve aumento de custos de tributos (ISSQN), de combustíveis e de pessoal. Os recursos do PL 464 contribuirão para minimizar ou eliminar a necessidade de

reajustes tarifários, enquanto um novo modelo de remuneração não é estabelecido por via legislativa.

16.Parece inevitável que haja um aumento do valor da tarifa nesse ano, a dúvida é de quanto e quando seria. A prefeitura vê a possibilidade de conceder um reajuste da tarifa

e mesmo assim continuar pagando um subsídio?

R. A intenção da prefeitura é trabalhar de todas as formas para que não aconteça o reajuste.

Perguntas e Respostas
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