
FEVEREIRO 2008

O presidente da República 

encaminhou ao Senado Federal a 

Mensagem nº 57, de 13.02.08, 

indicando, para apreciação, o 

nome de Bernardo José Figueire-

do Gonçalves de Oliveira, a fim 

de  exercer o cargo de Diretor da 

Agência Nacional de Transportes 

Terrestres — ANTT.

Presidente indica  
nome para a 
Diretoria da ANTT

A Agência Nacional de Transpor-

tes Terrestres baixou a Resolução 

nº 2.528, publicada no DOU de 

01.02.08, alterando a Resolução nº 

597/2004, que trata da freqüência 

mínima dos serviços. Essa Resolução 

já havia sido modificada no ano passa-

do pela Resolução nº 2.275/2007. 

A Resolução nº 2.528, além de 

rever atos administrativos da ANTT, 

modificou o art. 6º da Resolução nº 

597/2004, para não mais exigir a 

assinatura de contratos ou aditivos, 

isso em função da redução de fre-

qüência mínima. 

Em termos práticos: 

a) Não há mais exigência de assi-

natura de contratos/aditivos para se 

conseguir a redução de freqüência.

b) Aquelas autorizações de redu-

ção de freqüência que foram revoga-

das, agora se acham restabelecidas.

c) Os critérios que permanecem 

válidos na Resolução nº 597/2004 

para a redução de freqüência, facilitam 

a sua obtenção.

d) No caso de haver multas apli-

cadas por omissão de horários nas 

linhas constantes dos Anexos da Re-

solução nº 2.528, a empresa poderá 

recorrer à Direção da ANTT, buscando 

a anulação dos autos cuja origem te-

nha sido o ato (Resolução) que agora 

restou revogado. 

Resolução nº 2.528 dispensa 
assinatura de contrato para 
redução de freqüência mínima

A Câmara Municipal de Salva-

dor, Bahia, concedeu o título de 

cidadão da cidade de Salvador 

ao Presidente da ABRATI, Sérgio 

Augusto de Almeida Braga. Ele 

também preside o Sindicato 

das Empresas de Transporte de 

Passageiros de Salvador (SE-

TPS). Apresentada pelo vereador 

Sandoval Guimarães, do PMDB, 

a proposta foi votada e aprovada 

no dia 11 de fevereiro. 

Sérgio Augusto 
Braga, cidadão 
de Salvador

Com vigência a partir do dia 

23 de fevereiro, as tarifas do 

Sistema de Transporte Intermu-

nicipal de Passageiros do Estado 

de São Paulo foram reajustadas 

em 4,24% nas linhas rodoviárias, 

e em 5,06% nas linhas suburba-

nas. O reajuste anterior ocorreu 

há mais de um ano, em dezembro 

de 2006.

Reajustadas em 
São Paulo tarifas 
do intermunicipal

Regulamentada venda de bebidas
O Diário Oficial da União de 31 de 

janeiro de 2008 publicou o Decreto 

nº 6.366, de 30.01.08, que regula-

menta a Medida Provisória nº 415, de 

21.01.08, que proíbe a comercializa-

ção de bebidas alcoólicas em rodovias 

federais. O decreto entrou em vigor 

no dia 1º de fevereiro. De acordo com 

a regulamentação, são vedados, na 

faixa de domínio de rodovia federal ou 

em local contíguo à faixa de domínio 

com acesso direto a rodovia, a venda 

varejista e o oferecimento para consu-

mo de bebidas alcoólicas. Pág. 6

Na Câmara, projeto de desconto 
para idosos nas passagens aéreas

Projeto de lei obrigando as em-

presas aéreas a conceder 50% de 

desconto nas passagens aos pas-

sageiros maiores de 60 anos de 

idade foi apresentado na Câmara pelo 

deputado Chico Lopes (PC do B-CE). 

Pela proposta, as empresas aéreas 

deverão reservar pelo menos 5% dos 

assentos de cada vôo para a conces-

são do benefício. O bilhete deverá ser 

adquirido com antecedência mínima 

de 72 horas. O projeto será analisado 

pelas comissões de Viação e Trans-

portes, e de Constituição, Justiça e 

Cidadania, sem previsão de prazo e, 

posteriormente, pelo plenário.
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Associação Brasileira das Empresas de Transporte Terrestre de Passageiros

Em resposta ao Ofício nº 007/2008, 

de 31 de janeiro de 2008, enviado 

pela ABRATI à Superintendência de 

Regulação Econômica e Fiscalização 

Financeira – SUREF — da ANTT, o 

superintendente Breno Figueiredo en-

viou em 14 de fevereiro os seguintes 

esclarecimentos acerca de procedi-

mentos relacionados ao Manual de 

Contabilidade do Serviço Público de 

Transporte Rodoviário Interestadual e 

Internacional de Passageiros: 

“1 - Em relação à alteração in-

troduzida no Grupo 6, relativamente 

à abertura da conta “Pessoal” em  

“Pessoal Motorista” e “Pessoal não 

Motorista”, decorrente de contribuição 

recebida e acatada por esta Agên-

cia na Audiência Pública realizada 

objetivando proceder a Revisão nº 

1 do Manual  de  Contabilidade do 

Serviço Público de Transporte Rodo-

viário Interestadual e Internacional 

de Passageiros, entendemos como 

pertinente a concessão de prazo para 

que as permissionárias que já haviam 

procedido as alterações em seus 

sistemas contábeis, sem considerar 

aquela alteração, efetivem os ajustes 

que se fazem necessários.

Nosso entendimento é no sentido 

de que os referidos ajustes sejam 

efetivamente implantados a partir do 

segundo semestre do corrente exer-

cício, ou seja, a partir de 01 de julho 

de 2008. Até 30 de junho do corrente 

exercício as permissionárias deverão 

apresentar o Grupo 6 sem considerar 

a alteração relativa à abertura da conta 

“Pessoal”.

Até que sejam feitas as alterações 

necessárias no sistema, ou seja, 

30/06/2008, as permissionárias 

deverão registrar os custos com pes-

soal no Grupo 6.1.1.01 – Custos com 

Pessoal (motorista) e depois transferir 

os custos para os Grupos 4.1.1.01 

– Custos com Pessoal (Motorista) e 

4.1.1.02 - Custos com Pessoal (Não 

Motorista).

Ressaltamos que tal procedimento 

não causará qualquer efeito nos cus-

tos das permissionárias refletidos no 

Grupo 4, já que as contas do Grupo 6 

são zeradas, mensalmente, por trans-

ferências para o Grupo 4.

Feitas essas considerações ratifi-

camos que a implantação do Manual 

de Contabilidade deverá ser feita a 

partir de 01/01/2008 e a remessa 

das informações a esta Agência 

deverá obedecer aos prazos regula-

mentares.

2 - Quanto às alterações introduzi-

das pela Lei nº. 11.638, de 20 de de-

zembro de 2007, cabem os seguintes 

esclarecimentos:

a) Nas páginas 283 (Manual apro-

vado em 2006) e 286 (Revisão nº 1 

aprovada em 2007), consta da letra “b” 

do Inciso 8.1.1 a seguinte redação:

“(b) Na elaboração desse docu-

mento foram consideradas as seguin-

tes fontes de consulta:

• Lei nº 6.404, de 15 de agosto de 

1976 – Lei das Sociedades por Ações 

e alterações dos aspectos contábeis e 

de divulgação, não conflitantes com as 

disposições da referida lei em vigência, 

contidas no anteprojeto em tramitação 

no âmbito do Poder Legislativo”. (Grifo 

nosso)

Assim o item 8.1.9 – Demonstração 

do Fluxo de Caixa (páginas 351 a 362 

da Revisão nº 1 do Manual) discorreu 

sobre a referida Demonstração. Já a 

Demonstração do Valor Adicionado foi 

abordada nas páginas 368 a 371 do 

referido Manual revisado.

Caber ressaltar, ainda, que a Co-

missão de Valores Mobiliários – CVM, 

publicou em 14 de janeiro de 2008, 

“Comunicado ao Mercado” iniciando 

o processo de Consulta Pública para 

implementação das alterações pre-

vistas na Lei nº 11.638/2007 pelas 

companhias abertas.

Para efeitos das Informações Tri-

mestrais – ITR’s elaboradas no curso 

do exercício de 2008, a CVM entende 

que os mesmos não estão obrigados 

a contemplar as alterações produzidas 

pela nova lei. A seguir transcrevemos 

o item VII do referido Comunicado ao 

Mercado:

“VII – Informações Contábeis Exigi-

das pela Instrução CVM nº 202/93:

Considerando o exposto no item an-

terior e com base na competência con-

ferida pelo art. 22 da Lei nº 6.385/76, 

a CVM entende que as Informações 

SUREF, da ANTT, esclarece sobre procedimentos e 
ratifica a implantação do Manual de Contabilidade
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Trimestrais – ITR’s elaboradas no 

curso deste ano não estão obrigadas a 

contemplar as alterações aplicáveis às 

demonstrações contábeis produzidas 

pela nova lei, devendo divulgar, em 

nota explicativa, os eventos contem-

plados na nova lei que irão influenciar 

as suas demonstrações financeiras 

de encerramento de exercício e, se 

possível, uma estimativa de seus 

efeitos no patrimônio e no resultado 

do período.

O mesmo se aplica às demonstra-

ções especialmente elaboradas para 

fins de registro na CVM, nos termos do 

art. 7º., inciso X, alínea “a” da Instru-

ção CVM nº 202, de 06 de dezembro 

de 2003.

No entanto, as companhias que 

tiverem condições e que pretenderem 

aplicar antecipadamente naquelas 

ITR’s as alterações específicas da 

Lei nº 11.638/07 poderão fazê-lo 

desde que: (i) contemplem todas as 

alterações da nova lei, (ii) tenham 

como base as normas emitidas pelo 

IASB que tratam da matéria e (iii) divul-

guem, em nota explicativa, os efeitos 

no resultado e no patrimônio líquido 

decorrentes dessas alterações.

Cada norma contábil a ser editada 

pela CVM durante o ano de 2008 es-

tabelecerá sua vigência, inclusive se 

será aplicável às Informações Trimes-

trais – ITR’s a serem apresentada no 

ano, a partir de sua edição.”

Anexos: 

1 - Comunicado ao Mercado – CVM, 

de 14 de janeiro de 2008 (Esclareci-

mento ao mercado e consulta pública 

sobre ato normativo a ser emitido pela 

CVM, referente à aplicação da Lei nº 

11.638/07 que altera dispositivos 

da Lei nº 6.404/76 sobre matéria 

contábil (14.01.2008).

2 - Contribuições do Conselho Fe-

deral de Contabilidade à CVM.

Guanabara Diesel tem novo site
A Guanabara Diesel, do Rio de Ja-

neiro, inaugurou o seu novo site (www.

guanabaradiesel.com.br). Destaque 

para as seções de Notícias e Legisla-

ção, sobre assuntos do transporte, e 

ao catálogo de produtos e serviços, li-

gado diretamente ao site da Mercedes-

Benz do Brasil. informações sobre a 

concessionária e canal de diálogo com 

o cliente completam o conteúdo.

O artigo abaixo foi publicado pelo jornal O Globo, edição de 18.02.08 (pág. 7). 
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Volkswagen está 
testando mistura de 
biodiesel a 5%

A Mercedes-Benz vende 1.050 
caminhões para as Casas Bahia

Em março, a Mercedes-Benz do 

Brasil começa a entregar às Casas 

Bahia um pedido de 1.050 caminhões, 

cuja negociação foi fechada no início 

de fevereiro. São 750 caminhões 

leves Accelo 915 C, 100 caminhões 

Atego 1418 e 200 caminhões Axor 

1933 e 2035. 

Com a nova compra, as Casas 

Bahia estão ampliando para 1.000 

unidades sua frota de Acello 915 C. 

A grande rede varejista é cliente da 

Mercedes-Benz há 25 anos.  

No caso dos Accello 916 C, o 

comprador encomendou a versão de 

Comil esperava 
crescimento de 13%
e cresceu 19%

Três caminhões VW Worker 

26.260E da empresa de fabricação 

de concreto Engemix em Barra Mansa 

(RJ), estão testando uma mistura de 

5% de biodiesel ao óleo diesel con-

vencional utilizado pelos veículos. A 

adição de 2% de biodiesel ao óleo 

diesel convencional, em todo o país, 

entrou em vigor neste ano. Paralela-

mente, seguindo recomendações da 

Associação Nacional dos Fabricantes 

de Veículos Automotores – Anfavea 

– estarão em andamento testes com 

a mistura de 5%. Em Barra Mansa, os 

caminhões Volkswagen transportam 

concreto para a construção civil, ro-

dando 2 mil quilômetros por mês.

No Axor 1933, o fabricante destaca o baixo custo operacional e a maior rentabilidade.

D
iv
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A Comil produziu mais de 2.600 

unidades em 2007 — um crescimento 

de 19% em relação ao ano anterior. 

A meta era crescer 13%. No seu 

conjunto, o setor de carroçarias teve 

evolução de 15%. 

O bom resultado foi atribuído pela 

Comil principalmente ao crescimento 

do PIB brasileiro, à maior disponibili-

dade de crédito no mercado nacional, 

ao aumento nos prazos de pagamento 

e à queda nas taxas de juros. 

O faturamento da companhia 

atingiu R$ 295 milhões, contra R$ 

265 milhões em 2006. Os destaques 

foram as vendas de ônibus rodoviários 

Versatile, com aumento de 59%, e de 

ônibus urbanos, que cresceram 24% 

em relação a 2006. Um dos maiores 

negócios da encarroçadora em 2007 

foi a entrega de mais de 300 ônibus 

Svelto para empresas de Brasília. 

Com clientes em mais de 30 paí-

ses das Américas, África e Oriente 

Médio, a Irizar acaba de comemorar os 

10 anos de sua instalação no Brasil. 

Originária da Espanha, a encarroçado-

ra está instalada em Botucatu, a 235 

quilômetros da capital de São Paulo, 

e conta com 325 empregados. Sua fá-

brica ocupa área de 39 mil m2, sendo 

22,5 mil m2 de área construída. Tem 

capacidade instalada para produzir 

1.000 carroçarias por ano. 

Irizar comemora 10 anos no Brasil

4.400 mm de distância de entreeixos, 

sob medida para suas operações de 

distribuição. Com essa versão longa 

de entreeixos, podem ser utilizadas 

carroçarias de até 6,5 metros de com-

primento, o que aumenta o espaço 

para a carga.  
A partir de agora, o comprador 

ainda está acrescentando à frota 100 

caminhões médios Atego 1418 e 200 

pesados Axor 1933 e 2035, por enten-

der que os modelos também oferecem 

baixo custo operacional e agilidade nas 

entregas urbanas e rodoviárias de cur-

tas, médias e longas distâncias. 

No Brasil, a Irizar fabrica o ônibus 

Century, com três  padrões de acaba-

mento: Premium, Luxury e Semi-Luxury. 

São produtos de classe mundial, basi-

camente os mesmos produzidos pela 

encarroçadora na Europa, adaptados 

às condições locais e regionais.  

A produção está voltada fundamen-

talmente ao mercado externo, que em 

2007 absorveu 71,5% das unidades co-

mercializadas. Mas a demanda interna 

tem aumentado continuamente.  
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Regulamentada medida provisória 
sobre venda de bebidas alcoólicas

O Diário Oficial da União de 31 de 

janeiro de 2008 publicou o Decreto 

nº 6.366, de 30.01.08, que regula-

menta a Medida Provisória nº 415, 

de 21.01.08, que proíbe, na faixa de 

domínio de rodovia federal ou em local 

contíguo à faixa de domínio com aces-

so direto a rodovia, a venda varejista 

e o oferecimento para consumo de 

bebidas alcoólicas. O decreto entrou 

em vigor no dia 1º de fevereiro.   

A violação implica multa de R$ 

1.500,00 (mil e quinhentos reais), que 

será aplicada em dobro em caso de 

reincidência, além de ser suspensa a 

autorização para acesso a rodovia pelo 

prazo de dois anos.

O decreto define como faixa de 

domínio a superfície lindeira às vias 

rurais, incluindo suas vias arteriais, 

locais e coletoras, delimitada por lei 

específica e sob responsabilidade do 

órgão ou entidade de trânsito compe-

tente com circunscrição sobre a via.

Como local contíguo à faixa de 

domínio com acesso direto a rodovia, 

é definida a área lindeira à faixa de 

domínio, na qual o acesso ou um dos 

acessos seja diretamente por meio da 

rodovia ou da faixa de domínio.

Para efeito da regulamentação, 

bebidas alcoólicas são definidas como 

bebidas potáveis que contenham álco-

ol em sua composição, com grau de 

concentração igual ou acima de meio 

grau Gay-Lussac.

O estabelecimento comercial si-

tuado na faixa de domínio de rodovia 

federal ou em local contíguo à faixa de 

domínio com acesso direto a rodovia 

que inclua entre sua atividade a venda 

ou o fornecimento de bebidas ou ali-

mentos deverá fixar, em local de ampla 

visibilidade, aviso indicativo da veda-

ção imposta pela medida provisória.

A íntegra do Decreto nº 6.366 pode 

ser acessada e baixada no site da 

ABRATI (www.abrati.org.br). 

A Diretoria da Agência Nacional 

de Transportes Terrestres — ANTT 

— baixou a Resolução nº 1.551, de 

14.02.08, fixando procedimentos re-

lativos à utilização de um único ônibus 

para a operação simultânea de serviços 

de transporte rodoviário interestadual 

de passageiros, de uma mesma permis-

sionária, nas condições que especifica, 

e dá outras providências.  
De acordo com a Resolução, sem-

pre que os serviços de menor extensão 

estiverem contidos integralmente no 

itinerário do serviço de maior extensão, 

a operação poderá ser executada por 

um mesmo ônibus dessa empresa, 

desde que: I) os horários de início da 

viagem na operação simultânea dos 

serviços sejam idênticos; II) todos os 

pontos de seção estejam contidos no 

itinerário do serviço de maior exten-

são; III) os pontos de apoio e parada 

dos serviços sejam superpostos no 

itinerário; e IV) as ligações atendidas 

pelos serviços não sejam operadas por 

outras permissionárias, mesmo que 

por itinerários distintos.

Consideram-se contidos no itinerá-

rio de maior extensão os pontos termi-

nais dos serviços de menor extensão 

com acesso de até 10 quilômetros. A 

operação simultânea deverá ser feita 

Resolução fixa procedimentos sobre utilização de 
único ônibus para operação simultânea de serviços

Executivo considera 
positivo desempenho 
do PAC em 2007

Balanço divulgado na segunda quin-

zena de janeiro pelo governo federal 

considerou positivo o desempenho do 

Programa de Aceleração do Crescimen-

to (PAC) em seu primeiro ano (2007). 

Na avaliação do governo, houve “forte 

avanço” na execução das ações previs-

tas, tendo sido empenhados 97% dos 

recursos previstos para os empreendi-

mentos, correspondendo a uma injeção 

de R$ 16 bilhões em obras de infra-

estrutura de transportes, energia, sa-

neamento e habitação. Do cronograma 

estabelecido, foram executadas 82% 

das ações. Segundo a Ministra-Chefe 

da Casa Civil, Dilma Rousseff, 2008 

“será um ano de muitas realizações 

dentro do PAC”. Concretamente, o ano 

de 2007 foi encerrado com 62% dos 

empreendimentos em obras; 23% em 

fase de licitação de obras e 15% em 

fase de projeto ou de licenciamento 

ambiental. 

sempre com a utilização do ônibus que 

esteja atendendo ao serviço de maior 

itinerário. Os bilhetes de passagem 

deverão identificar o serviço prestado, 

bem como os pontos de origem e de 

destino compatíveis com o quadro de 

tarifas autorizado. A permissionária 

solicitará à ANTT autorização para a 

operação simultânea dos serviços, com 

antecedência mínima de quinze dias 

antes do seu início, e informará sua 

paralisação em até quinze dias antes 

do seu encerramento.

A Resolução nº 1.551 pode ser 

acessada e baixada no site da ABRATI 

(www.abrati.org.br).
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