
TARIFA DO TRANSPORTE COLETIVO SERÁ REAJUSTADA A PARTIR DO DIA 8 DE DEZEMBRO

   Para quem utiliza o cartão de recarga a tarifa não sofrerá reajuste

  

   

  

   A Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito visando atender ao reequilíbrio das contas,
bem com manter a política da modicidade tarifária, comunica que a tarifa do transporte coletivo
em São Carlos será reajustada a partir do dia 8 de dezembro passando de R$ 4,10 para R$
4,50. Para quem utiliza o cartão de recarga o valor da tarifa permanecerá R$ 4,10.

  

    

  

   O índice IPCA acumulado de fevereiro de 2020 (data do último reajuste) a outubro de 2021 é
de 12,89%, porém o aplicado foi o índice de 9,75%, ou seja, abaixo do acumulado no período.
Somente o óleo diesel acumula uma alta aproximada de 65% no preço.

  

    

  

   “Com essa distribuição é possível manter o equilíbrio econômico financeiro do sistema bem
como realizar a política de modicidade tarifária, buscando minimizar o impacto para aqueles
usuários que não possuem benefícios de descontos tarifários”, explica Paulo Luciano,
secretário de Transporte e Trânsito, lembrando que o valor do subsídio permanecerá de R$
600 mil mensais.
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   Em São Carlos, passageiros a partir de 60 anos tem gratuidade. O benefício está previsto no
edital do sistema de transporte coletivo desde 2003. Para estudantes a passagem será de R$
2,25 (50% de desconto), domésticas que recebem salário mínimo do Estado de São Paulo,
aposentados e pensionistas que recebem até um salário mínimo federal por mês vão pagar R$
2,70 (40% de desconto); domésticas (Faixa II), operários, aposentados e pensionistas que
recebem até dois salários mínimos federais por mês a tarifa vai ser R$ 3,60 (20% de desconto).
Para compra antecipada por meio de cartão individual de recarga eletrônica a tarifa permanece
R$ 4,10. Tarifa normal para usuários em geral para pagamento em espécie, vale transporte,
incluindo as linhas que atendem as regiões de Água Vermelha e Santa Eudóxia passa para R$
4,50.

  

    

  

   Hoje 624.323 pessoas utilizam o transporte coletivo mensalmente na cidade. O Decreto Nº
593 que fixa os valores para as tarifas do transporte coletivo urbano foi publicado em edição
extra do Diário Oficial do Município nesta segunda-feira (22/11).
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