Curitiba, 23 de dezembro de 2015.

Prezado Sr. Rafael Moro Martins:

Em atendimento ao seu requerimento para solicitação de acesso à informação protocolado
sob nº. 74-001196/2015, a Área de Fiscalização do Transporte Coletivo informa o que segue:

Código 2.26

Ano: 2012

Emitidos

Pagos
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Saneados

A pagar

444

223

65

137

19

Conforme demonstrado no quadro acima, em 2012 foram emitidos 444 autos de infração no
código 2.26 (Dirigir o veículo inadequadamente, desobedecendo a regras de circulação, conduta e
sinalização de trânsito, de modo a proporcionar insegurança aos passageiros). O valor da multa para
esta categoria é calculado pelo custo por quilômetro X 20.
Destes, 223 foram pagos pelas empresas, 65 cancelados, 137 saneados¹ e 19 se encontram
na Área Financeira em processo de cobrança. Importante informar que neste ano houve três
alterações no custo por quilometro do sistema, em 26/02 – R$ 5,6904; 01/08 – R$ 5,9037 e no mês
de setembro – R$ 5,9571.

Código 2.26
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0

Pelo demonstrativo acima, em 2013 foram emitidos 601 autos de infração. Destes, 551 foram
pagos pelas empresas, 47 foram cancelados e 3 saneados. Assim como no ano de 2012, em 2013
houve três alterações no custo por quilometro, sendo a primeira em 26/02 – R$ 6,2665; 01/07 – R$
6,0296 e 17/08 – R$ 5,9006.

¹ Medida saneadora instituída pelo Decreto Municipal 1884/2011, artigo 102 § 1º

Código 2.26
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Observa-se que em 2014 foram 633 autos de infração aplicados, onde 581 foram pagos, 45
foram cancelados, 5 saneados e 2 se encontram na Área Financeira para cobrança das empresas.
Naquele ano o custo por quilometro passou de R$ 5,9006 para R$ 6,3380.

Agradecemos seu contato e, para quaisquer outras dúvidas ou esclarecimentos, estamos à
disposição.

Atenciosamente.

URBS – Urbanização de Curitiba S.A.

