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A Associação Nacional das Empresas de Transportes Urbanos (NTU) expressa a necessidade 

urgente de um tratamento diferenciado em termos de PERIODICIDADE dos reajustes, de 

PRIORIDADE no fornecimento e de PREÇO especial para o óleo diesel consumido diariamente 

nas atividades de transporte público por ônibus em mais de 3.000 cidades brasileiras. 

Especificamente, é necessário: 

- Estabelecer a PERIODICIDADE anual para os reajustes no preço do óleo diesel usado no 

transporte público por ônibus, pois só assim seria possível dar a estabilidade aos contratos de 

serviços públicos de transporte coletivo, que em geral possuem reajuste anual de suas tarifas. 

Sem essa iniciativa, diante de um horizonte de variação diária dos preços do petróleo, os custos 

do transporte coletivo seriam alterados continuamente. Tal fato contribuiria para impossibilitar 

a prestação dos serviços sob uma base de equilíbrio econômico-financeiro; 

- Garantir a PRIORIDADE no fornecimento do óleo diesel para a frota de ônibus que realiza o 

transporte público urbano, face a natureza de serviço público essencial conforme definido na 

Constituição Federal. Essa garantia seria alcançada com a alocação de estoques especialmente 

dedicados a essa atividade e/ou procedimentos de abastecimento especial garantidos pelas 

forças de segurança. Diante do risco frequente da indisponibilidade do óleo diesel, seja em 

função de greves ou crises na cadeia produtiva, as empresas operadoras do transporte coletivo 

por ônibus estão expostas e condicionadas a boa vontade de distribuidores, que têm o direito 

de estabelecer prioridades outras além de contribuir para o abastecimento de um serviço 

essencial; 

- Desenvolver uma política tributária voltada para o PREÇO especial do óleo diesel para as 

empresas operadoras do transporte coletivo urbano. Essa política tributária permitiria a redução 

dos custos e consequentemente geraria benefícios diversos para toda a população usuária dos 

serviços tais como inclusão social, desenvolvimento econômico e redução da inflação. 

Atualmente, o óleo diesel é diretamente impactado por diversos tributos federais e estaduais, 

que em última instância são pagos por milhões de brasileiros que pagam diariamente a tarifa do 

transporte público para realizar viagens urbanas e essenciais para suas vidas. A concessão do 

PREÇO especial do óleo diesel para as empresas operadoras do transporte coletivo urbano 

poderia ser realizada com a maior transparência possível, porque o atual monitoramento da 

frota de ônibus permite a apuração da quilometragem realizada e do consumo efetivado. Assim, 

não haveria qualquer risco de utilização das cotas das empresas para outros fins.  

Esses pleitos foram ainda mais consolidados diante da recente greve dos caminhoneiros em 

todo Brasil. A paralisação das atividades de distribuição do óleo diesel deixou inúmeras cidades 

sem o devido abastecimento e refletiu diretamente nas operações de transporte público por 

ônibus. A NTU estima que houve um prejuízo total de R$5,6 bilhões para a massa trabalhadora 

brasileira. Obviamente, essa situação não pode se repetir.  

Sendo a representante do setor de transporte público por ônibus perante os poderes federais, 

a NTU atua para que a qualidade da mobilidade urbana seja melhorada e assim as cidades 

brasileiras possam se desenvolver sustentavelmente. A NTU confia que os pleitos apresentados 

sejam seriamente considerados e se coloca à disposição para trabalhar junto aos órgãos 

competentes no sentido de implantar PERIODICIDADE dos reajustes, a PRIORIDADE no 

fornecimento e PREÇO especial para o óleo diesel consumido diariamente nas atividades de 

transporte público por ônibus. 


