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Ride

Região integrada de desenvolvimento

Rio Trilhos

Companhia de Transportes sobre Trilhos do Estado do Rio
de Janeiro

RJ

Estado do Rio de Janeiro

RM

Região Metropolitana

RMBH
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VLT

Veículo Leve sobre Trilhos

8

ANTT/Suepe/Supas - UFSC/LabTrans

Estudos e Pesquisas para subsidiar o Aprimoramento do Arcabouço Regulatório do Transporte Ferroviário de Passageiros
Relatório 1A-2

SUMÁRIO

APRESENTAÇÃO ............................................................................................................... 11
1 INTRODUÇÃO ................................................................................................................ 13
2 LEVANTAMENTO E PRÉ-ANÁLISE DAS LEGISLAÇÕES METROPOLITANAS E
MUNICIPAIS VIGENTES NO BRASIL ................................................................................. 15
3 CONSOLIDAÇÃO DA LEGISLAÇÃO METROPOLITANA BRASILEIRA ......................... 27
4 LEVANTAMENTO

E

PRÉ-ANÁLISE

DA

LEGISLAÇÃO

DO

TRANSPORTE

FERROVIÁRIO COM CARACTERÍSTICAS URBANAS INTERNACIONAIS ........................ 29
5 CONSOLIDAÇÃO DA LEGISLAÇÃO METROPOLITANA INTERNACIONAL ................. 37
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS ..................................................................................... 39
APÊNDICE A – Legislação brasileira histórica – emitida pela extinta RFFSA ...................... 45
APÊNDICE B – Legislação incidente sobre as Regiões Metropolitanas de Belo
Horizonte/MG, Refice/PE, Rio de Janeiro/RJ e São Paulo/SP ............................................. 51
APÊNDICE C – Legislação internacional ............................................................................. 79

Região Metropolitana de Berlim (Alemanha) ........................................................... 81
Região Metropolitana de Toronto (Canadá) ............................................................ 87
Região Metropolitana de Nova Iorque (EUA) .......................................................... 93
Região Metropolitana de Délhi (Índia) ..................................................................... 97
Rússia ................................................................................................................... 101

ANTT/Supas/Suepe-UFSC/LabTrans

9

Estudos e Pesquisas para subsidiar o Aprimoramento do Arcabouço Regulatório do Transporte Ferroviário de Passageiros
Relatório 1A-2

10

ANTT/Suepe/Supas - UFSC/LabTrans

Estudos e pesquisas para subsidiar o aprimoramento do Arcabouço Regulatório do Transporte Ferroviário de Passageiros

Relatório 1A-2

APRESENTAÇÃO

Em dezembro de 2013, foi firmado o Termo de Cooperação Técnica nº
003/2013 (TCT 003) entre a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) e a
Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), visando à realização de um estudo
para subsidiar o aprimoramento do arcabouço regulatório do transporte ferroviário de
passageiros sob jurisdição federal.
Para seu desenvolvimento, o Estudo foi dividido em nove Produtos, entre os
quais o Produto 1 que diz respeito à “Análise da legislação aplicável aos serviços de
transporte ferroviário de passageiros”. Esse Produto é composto por quatro atividades – levantamento da legislação, consolidação da legislação, análise crítica da legislação e comparação entre legislações – cujos resultados serão apresentados em
dois relatórios: 1A e 1B.
Na 5ª Reunião de Trabalho foi deliberada a divisão do Relatório 1A em duas
partes: 1A-1 e 1A-2. A primeira contempla a legislação referente ao transporte ferroviário de passageiros, de caráter geral, envolvendo os normativos incidentes sobre o
transporte de longa e média distâncias e, eventualmente, por se tratar de leis gerais,
parte da legislação aplicável aos serviços de características urbanas; a segunda diz
respeito à legislação específica dos serviços com características urbanas (regiões
metropolitanas). Este Relatório corresponde à segunda parte, quer seja, 1A-2, onde
estão levantados e pré-analisados os diplomas legais das regiões metropolitanas,
previamente selecionas, no Brasil (Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte e Recife) e no exterior (Toronto, Nova Iorque, Délhi, Moscou, Tóquio e Berlim).
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1 INTRODUÇÃO
O presente Relatório tem por objetivo complementar o Relatório 1A-1 nos
itens que dizem respeito às regiões metropolitanas nacionais e internacionais que
serão objeto das atividades de análise e comparação das legislações previstas para
o Relatório 1B.
Os itens a serem complementados ou integralmente desenvolvidos neste Relatório são:
a) levantamento e consolidação das normas técnicas ferroviárias da extinta
Rede Ferroviária Nacional S.A. (RFFSA);
b) levantamento da legislação relativa às regiões metropolitanas brasileiras;
c) consolidação da legislação relativa às regiões metropolitanas brasileiras;
d) pré-análise dos sistemas de transporte ferroviário com características urbanas internacionais, com consequente levantamento e consolidação da
respectiva legislação.
Assim sendo, a estrutura do presente Relatório corresponde:
a) o levantamento das normas técnicas da RFFSA e sua consolidação são
apresentados no Quadro 1 do Apêndice A, à complementação do Apêndice A do Relatório 1A-1, relativo à “legislação brasileira histórica e vigente
em ordem cronológica”;
b) a SEÇÃO 2, à subseção 3.1.4 do Relatório 1A-1, relativa ao levantamento
das legislações metropolitanas e municipais vigentes no Brasil;
c) a SEÇÃO 3, à subseção 4.1 do Relatório 1A-1, relativa à consolidação da
legislação brasileira, no caso, no que diz respeito aos normativos metropolitanos e municipais, mostrada no Quadro 2 do Apêndice B deste relatório;
d) a SEÇÃO 4, à subseção 5.2 do Relatório 1A-1, relativa à pré-análise dos
sistemas de transporte ferroviário com características urbanas internacionais;
e) a SEÇÃO 5, à subseção 4.2 do Relatório 1A-1, relativa à consolidação da
legislação internacional, no caso, no que diz respeito aos normativos metropolitanos, mostrada nos Quadros de 3 a 6 do Apêndice C deste relatório.
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2 LEVANTAMENTO E PRÉ-ANÁLISE DAS LEGISLAÇÕES METROPOLITANAS E MUNICIPAIS VIGENTES NO BRASIL
Na abrangência das competências da ANTT, além dos serviços interestaduais
e internacionais de transporte terrestre de passageiros de longa distância, encontram-se os serviços semiurbanos. A definição desses serviços é fartamente encontrada na legislação do modal rodoviário, mas constitui-se uma lacuna para o ferroviário.
O Decreto nº 1.832, de 4 de março de 1996, que aprova o Regulamento dos
Transportes Ferroviários, refere-se ao transporte urbano ou metropolitano, sem, contudo, o definir. Na falta de um dispositivo legal específico, pode-se considerar a definição dada na Lei nº 12.587, de 3 de janeiro de 2012, que instituiu as diretrizes da
Política Nacional de Mobilidade Urbana, que em seu art. 4º assim dispõe:

Art. 4º Para os fins desta Lei, considera-se:
I - transporte urbano: conjunto dos modos e serviços de transporte
público e privado utilizados para o deslocamento de pessoas e cargas nas
cidades integrantes da Política Nacional de Mobilidade Urbana;
[...]
XI - transporte público coletivo intermunicipal de caráter urbano: serviço de transporte público coletivo entre Municípios que tenham contiguidade nos seus perímetros urbanos;
XII - transporte público coletivo interestadual de caráter urbano: serviço de transporte público coletivo entre Municípios de diferentes Estados que
mantenham contiguidade nos seus perímetros urbanos; e
XIII - transporte público coletivo internacional de caráter urbano: serviço de transporte coletivo entre Municípios localizados em regiões de fronteira cujas cidades são definidas como cidades gêmeas.

Como se pode observar, a Lei não especifica o modal, incidindo, portanto, sobre o ferroviário. Por outro lado, as definições permitem a associação de “serviços
semiurbanos” com “transporte público coletivo de caráter urbano”, que, conforme a
abrangência espacial do atendimento, pode ser intermunicipal ou interestadual ou internacional. As competências da ANTT serão detalhadas no Relatório 1B, onde serão apresentados os resultados da análise crítica da legislação pesquisada (atividade 1.3 do Plano de Trabalho).
O transporte público coletivo de caráter urbano, seja de natureza intermunicipal, interestadual ou internacional, ocorre em presença de um gerador de demanda
ANTT/Supas/Suepe - UFSC/LabTrans
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com forte influência sobre as áreas vizinhas, tais como aglomerações urbanas, regiões metropolitanas e regiões integradas de desenvolvimento, assim definidas:

aglomeração urbana: Processo de metropolização, resultante da expansão
de uma cidade central, que dá origem a uma estrutura espacial característica, cujo traço dominante é a alta especialização do uso do solo urbano.
Neste particular, destaca-se a suburbanização de municípios contíguos,
através da formação de núcleos dormitórios e núcleos industriais, estruturação espacial que pode comportar um distanciamento considerável entre o
local de residência e o local de trabalho. (IBGE, 2010, p. 149)
aglomeração urbana: unidade territorial urbana constituída pelo agrupamento de 2 (dois) ou mais Municípios limítrofes, caracterizada por complementaridade funcional e integração das dinâmicas geográficas, ambientais,
políticas e socioeconômicas; (art.2º, I, da Lei nº 13.089, de 12 de janeiro de
2015) (grifo nosso)
metrópole: espaço urbano com continuidade territorial que, em razão de
sua população e relevância política e socioeconômica, tem influência nacional ou sobre uma região que configure, no mínimo, a área de influência de
uma capital regional, conforme os critérios adotados pela Fundação Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE; (art.2º, V, da Lei nº 13.089, de
12 de janeiro de 2015) (grifo nosso)
região metropolitana: aglomeração urbana que configure uma metrópole.
(art.2º, VII, da Lei nº 13.089, de 12 de janeiro de 2015) (grifo nosso)
região metropolitana (RM): Conjunto de municípios com a finalidade de
executar funções públicas que, por sua natureza, exige cooperação entre os
mesmos para a solução de problemas comuns, como os serviços de saneamento básico e de transporte coletivo, o que legitima, em termos políticoinstitucionais, sua existência, além de permitir uma atuação mais integrada
do poder público no atendimento às necessidades da população ali residente, identificada com o recorte territorial institucionalizado. No caso das regiões metropolitanas, cabe ressaltar que o próprio limite político-administrativo
dos municípios que a compõem baliza seu espaço institucional. (IBGE,
2010, p. 153)
região integrada de desenvolvimento (RIDE): Conjunto de municípios cuja origem baseia-se no princípio de cooperação entre os diferentes níveis de
governo: federal, estadual e municipal. Diferentemente das regiões metropolitanas, as regiões integradas de desenvolvimento podem ser compostas por
municípios de Unidades da Federação diferentes. (IBGE, 2010, p. 153)

Infere-se preliminarmente que, pelas abrangências das regiões acima definidas, as ligações de transporte coletivo interestadual nas Rides (existentes ou em
formação) estariam no contexto de jurisdição da ANTT. Portanto, para efeito dos estudos, serão consideradas as seguintes Rides :
a) Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno - formada pelo Distrito Federal, pelos Municípios de Abadiânia, Água Fria de
Goiás, Águas Lindas de Goiás, Alexânia, Cabeceiras, Cidade Ocidental,
Cocalzinho de Goiás, Corumbá de Goiás, Cristalina, Formosa, Luziânia,
16

ANTT/Suepe/Supas - UFSC/LabTrans

Estudos e Pesquisas para subsidiar o Aprimoramento do Arcabouço Regulatório do Transporte Ferroviário de Passageiros
Relatório 1A-2

Mimoso de Goiás, Novo Gama, Padre Bernardo, Pirenópolis, Planaltina,
Santo Antônio do Descoberto, Valparaíso de Goiás e Vila Boa, no Estado
de Goiás, e pelos Municípios de Unaí, Buritis e Cabeceira Grande, no Estado de Minas Gerais (Lei Complementar nº 94, de 19 de fevereiro de
1998);
b) Região Integrada de Desenvolvimento da Grande Teresina/PI - abrange
os Municípios de Altos, Beneditinos, Coivaras, Curralinhos, Demerval Lobão, José de Freitas, Lagoa Alegre, Lagoa do Piauí, Miguel Leão, Monsenhor Gil, Pau D'Arco, União e Teresina no Estado do Piauí, e o Município
de Timon no Estado do Maranhão (Lei Complementar nº 112, de 19 de
setembro de 2001); e
c) Região Administrativa Integrada de Desenvolvimento do Polo Petrolina/PE
e Juazeiro/BA - constituída pelos Municípios de Lagoa Grande, Orocó,
Petrolina, Santa Maria da Boa Vista, no Estado de Pernambuco, e pelos
Municípios de Casa Nova, Curaçá, Juazeiro e Sobradinho, no Estado da
Bahia (Lei Complementar nº 113, de 19 de setembro de 2001).
Somente nas duas primeiras Rides acima citadas, existe um sistema ferroviário em operação, mas nenhum serviço ultrapassa os limites estaduais. Na Ride do
DF, o metrô é operado com uma frota de 32 trens, transportando em média 140 mil
passageiros por dia, em uma via de 42,38 km de extensão que liga a região administrativa de Brasília a outras regiões dentro do Distrito Federal. Desde 1998, quando
tiveram início as viagens experimentais, o metrô é operado pela Companhia do Metropolitano do Distrito Federal (Metrô-DF). Somente em 2001 a operação passou a
ser definitiva (METRÔ-DF, 2015).
Na Ride da Grande Teresina, o metrô de Teresina é o único transporte de
passageiros no modal ferroviário. O sistema entrou em operação em junho de 1991,
com trens a diesel cedidos pela RFFSA, que haviam deixado de ser usados no Rio
Grande do Sul. Possui uma extensão de 13,5 km e está sob a responsabilidade da
Companhia Metropolitana de Transportes Públicos (CMTP), vinculada à Secretaria
de Transportes do Estado do Piauí (Setrans/PI) (PIAUÍ, 2015a). Opera com velocidade média de 35 km/h, em linha férrea sob concessão da Ferrovia Transnordestina
Logística S.A. (FTL) (ANTF, 2014), compartilhando a via com o transporte de cargas
executado por essa companhia (ARAÚJO, 2012). O sistema é precário e não são
encontradas informações nos sites da CMTP e da Setrans/PI, ou em qualquer outro
ANTT/Supas/Suepe - UFSC/LabTrans
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do governo estadual. No site da Revista Ferroviária, foi veiculada uma notícia em
abril de 2015, onde constava que atualmente o metrô transporta apenas 10.000 pessoas por dia (RF, 2015). Mesmo com a efetivação da futura obra de modernização
anunciada pelo Governo do Estado do Piauí, a demanda atendida não ultrapassará
a 50 mil passageiros por dia (PIAUÍ, 2015b).
Além das três Rides, existem 36 regiões metropolitanas (RMs) oficialmente
instituídas no País. Juntas, as Rides e as RMs concentravam 46,88% da população
brasileira em 2010, de acordo com o Censo do IBGE. A Ride de Petrolina/Juazeiro
registrou 686.410 hab., a Ride da Grande Teresina, 1.150.959 hab. e a Ride do DF,
3.717.728 hab. Nas regiões metropolitanas ficavam 43,96% da população, correspondente a 83.865.082 hab. As três RMs com maior número de habitantes somavam
36.964.384 hab.: São Paulo/SP com 19.683.975 hab., Rio de Janeiro/RJ com
11.835.708 hab. e Belo Horizonte/MG com 5.414.701 hab. Mas, em se tratando de
densidade demográfica, a RM de Belo Horizonte cai para a 17ª posição, ficando Recife/PE com a 3ª: São Paulo/SP tinha, em 2010, 2.476,82 hab./km 2; Rio de Janeiro/RJ, 2.221,90 hab./km2; e Recife/PE, 1.330,52 hab./km2 contra os 375,49 hab./km2
da RM de Belo Horizonte/MG.
No que diz respeito ao modal ferroviário, a Região Metropolitana de São Paulo (RMSP) possui um sistema de trens metropolitanos que atende 22 dos 39 municípios que a compõem. Esse sistema tem uma extensão de 258,4 km e transportou,
em 2013, 795 milhões de passageiros, o que corresponde a uma média de 2,2 milhões de passageiros por dia (CPTM, 2014). Sua administração é realizada pela
Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM), constituída pela Lei Estadual
nº 7.861, de 28 de maio de 1992, vinculada ao Governo do Estado de São Paulo.
Ressalte-se que a infraestrutura do sistema de trens metropolitanos é compartilhada com o transporte ferroviário de carga. O compartilhamento decorre de um
convênio com o governo federal, firmado em 1992, por ocasião da fundação da
CPTM. O transporte de carga é realizado entre o período das 22h às 3h e das 10h
às 15h. Entretanto, devido a riscos de acidentes, há intenção no sentido de se eliminar esse compartilhamento (ESTADÃO, 2015).
Na região, são executados sete serviços ferroviários operados pela centenária
Estrada de Ferro Campos do Jordão (EFCJ), vinculada à Secretaria dos Transportes
Metropolitanos: Trem de Subúrbio, Trem Turístico de Piracuama, Trem do Mirante,
Bonde Turístico, Bonde Turístico Urbano, Maria Fumaça e Trem de Serra. Esses
18
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serviços são desenvolvidos numa linha de 47 km de extensão e atendem as cidades
de Pindamonhangaba, Santo Antônio do Pinhal e Campos do Jordão, localizadas no
Vale do Paraíba e na Serra da Mantiqueira. Somente o Trem de Subúrbio caracteriza-se como um transporte regular, ligando o centro da cidade de Pindamonhangaba
até o distrito de Piracuama, passando por áreas rurais. Juntas, as sete linhas transportaram 473.995 passageiros em 2014 (EFCJ, 2014).
Outros dois serviços de natureza não regular foram delegados pela ANTT à
Associação Brasileira de Preservação Ferroviária (ABPF), sob regime de autorização, com finalidade histórica, turística e cultural: (i) o denominado “Trem da Vila Inglesa”, operado num percurso de 608 m no Pátio de Paranapiacaba, no Município de
Santo André; e (ii) Brás-Moóca, no Município de São Paulo, com extensão de 3 km.
O município de São Paulo, inserido na RMSP, conta com um sistema metroviário com uma extensão de 78,3 km e transporta em média 4,7 milhões de passageiros por dia (METRÔ, 2015). Esse sistema, exceto a Linha 4-Amarela, é operado
pela Companhia do Metropolitano de São Paulo (Metrô), vinculada à Secretaria dos
Transportes Metropolitanos (STM) do Governo de São Paulo, de acordo com a Lei
nº 7.450, de 16 de julho de 1991.
A Linha 4-Amarela, sob o controle da Companhia do Metropolitano de São
Paulo, é a primeira linha de metrô no Brasil operada em regime de Parceria PúblicoPrivada (PPP). Sua operação comercial foi concedida à empresa ViaQuatro, por um
prazo de 30 anos (VIAQUATRO, 2015), que terá também a responsabilidade pelo
investimento na compra da frota de trens e de outros sistemas operacionais, como
sinalização e controle; telecomunicações móveis e supervisão; e controle centralizado (METRÔ, 2015).
Os serviços oferecidos pelo metrô e trens urbanos e os rodoviários municipais
operam de forma integrada, mas, conforme Braga (2014), o modal rodoviário metropolitano não faz parte da integração. A organização da gestão dos serviços segue o
modelo de instituições situadas na esfera estadual e municipal, ficando a estadual
com atribuições sobre os serviços metropolitanos.
A estrutura atual da RMSP foi estabelecida a partir da Lei Complementar nº
1.139, de 16 de junho de 2011, e do Decreto nº 61.048, de 12 de janeiro de 2015.
Os municípios foram agrupados em cinco sub-regiões e foram criados, ao longo
desse período: o Conselho de Desenvolvimento da Região Metropolitana de São
Paulo, com a função de deliberar sobre planos, projetos, programas, serviços e
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obras a serem realizados com recursos financeiros do Fundo Metropolitano; a Empresa Paulista de Planejamento Metropolitano S.A. (Emplasa), autarquia vinculada à
Secretaria Estadual da Casa Civil, com o fim de integrar a organização, o planejamento e a execução das funções públicas de interesse comum das regiões metropolitanas existentes no Estado; e o Fundo Metropolitano de Financiamento e Investimento (Fumefi), com a finalidade de financiar e investir em projetos de interesse da
Região.
A RMSP vem realizando alianças intermunicipais visando a solucionar problemas comuns com ações integradas, previstas em planos metropolitanos de desenvolvimento integrado e efetivadas por meio de consórcios intermunicipais, entre
outras formas de organização.
Por sua vez, o Município de São Paulo preparou-se para o transporte ferroviário editando a Lei nº 14.490, de 24 de julho de 2007, permitindo ao Executivo “constituir, organizar e montar o Sistema Municipal de Transporte Público sobre Trilhos VLT (Veículo leve sobre trilhos)”. O Sistema poderá comportar cinco tipos de veículos: veículo de transporte de passageiros; veículo de turismo, que poderá ter um serviço de bar conjugado; veículo de transporte de produtos, cargas e materiais em geral; veículo especial para atividades governamentais e sociais; e veículo especial para a realização de serviços públicos locais e de manutenção. Poderá ser construído
e operado diretamente pelo Poder Público ou, de forma delegada, por terceiros, nos
termos da legislação vigente.
Como na RMSP, também na Região Metropolitana do Rio de Janeiro (RMRJ)
o sistema de metrô atende somente a capital. De acordo com MetrôRio (2015), em
1998, a exploração do serviço metroviário foi concedida ao Consórcio Opportrans
por um período de 20 anos. O MetrôRio, como ficou conhecida a empresa, assumiu
o controle, a administração e a operação das Linhas 1 e 2, ficando as expansões da
rede metroviária e aquisição de novos trens a cargo da Companhia de Transportes
sobre Trilhos do Estado do Rio de Janeiro (Rio Trilhos), uma entidade vinculada à
Secretaria de Estado dos Transportes (Setrans/RJ). Em dezembro de 2009, o MetrôRio passou a fazer parte do Grupo Invepar – Investimentos e Participações em Infraestrutura S.A.
A Linha 1 possui cerca de 17 km e a Linha 2 cerca de 29 km de extensão se
considerado o trajeto entre Pavuna e Botafogo. No total, o sistema possui uma extensão de 46 km e é o segundo metrô mais movimentado no País, transportando di20
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ariamente uma demanda próxima de 780 mil passageiros (METRORIO, 2015). Uma
nova linha está em construção e entrará em operação no primeiro semestre de 2016,
sob concessão da Concessionária Rio Barra S.A. Terá aproximadamente 16 km de
extensão e transportará mais de 300 mil pessoas por dia (METRO LINHA 4, 2015).
Encontra-se também em construção, mas sob a jurisdição do Município do
Rio de Janeiro, uma linha para operação de VLT que ligará o Centro à Região Portuária em uma extensão de 28 km. O contrato de concessão para implantação, administração, compra dos trens e sistemas do VLT, operação e manutenção foi firmado em 14 de junho de 2013, entre a Prefeitura do Rio de Janeiro e a Concessionária
do VLT Carioca S.A. para ser executado numa PPP, num prazo de 25 anos. O projeto pretende integrar o transporte público, conectando metrô, trens, barcas, teleférico,
BRT, redes de ônibus convencionais e o Aeroporto Santos Dumont. A demanda média estimada é de 250 mil passageiros por dia útil, chegando a 300 mil passageiros
por dia quando todas as linhas estiverem em operação (VLTRIO, 2015).
Parte da RMRJ, formada pelos municípios de Belford Roxo, Duque de Caxias,
Guapimirim, Japeri, Magé, Mesquita, Nilópolis, Nova Iguaçu, Paracambi, Queimados, Rio de Janeiro e São João de Meriti, é servida por um sistema de trens urbanos
– Central do Brasil –, que utiliza uma rede de 270 km de extensão e transporta em
média 620 mil passageiros por dia (SUPERVIA, 2015). O sistema foi concedido pelo
governo estadual à iniciativa privada em 1998 e está sendo operado pela SuperVia
Concessionária de Transporte Ferroviário S.A.
A União está presente na RMRJ com um serviço não-regular e eventual, com
finalidade turística, histórica e cultural, no trecho compreendido entre Cosme Velho e
o Alto do Corcovado, o Trem Turístico do Corcovado. O serviço, operado em 3,8 km
de via, foi delegado pela ANTT à empresa Esfeco Administração Ltda. sob regime de
autorização, nos termos da Resolução nº 1.834, de 7 de fevereiro de 2007.
O Governo do Estado do Rio de Janeiro terá um novo modelo de gestão para
os 21 municípios da região metropolitana. O projeto estabelece um fórum de participação, com a formação de um conselho e poder de voto dos municípios participantes, o que possibilita disciplinar a concessão dos serviços compartilhados. Será criada uma nova autarquia denominada Instituto Rio Metrópole, pela qual deverão passar, para análise, os grandes projetos que envolvem a região (RIO DE JANEIRO,
2015).
Quanto à Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH) , o Município de
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Belo Horizonte, juntamente com o Município de Contagem, possui um Sistema de
Transporte Ferroviário de Passageiros (STFP) operado por metrô, com extensão de
28,2 km, que transporta em média 216,5 mil passageiros por dia (CBTU, 2014). Atualmente, o sistema é administrado pela Companhia Brasileira de Trens Urbanos
(CBTU), vinculada ao governo federal. No entanto, há planos para sua ampliação e
transferência para a Trem Metropolitano de Belo Horizonte S.A. (Metrominas), uma
empresa pública estadual, criada pela Lei nº 12.590, em 25 de julho de 1997, com a
participação das Prefeituras de Belo Horizonte e Contagem. A Metrominas delegará
a administração e operação do metrô à iniciativa privada, por meio de uma PPP
(METROMINAS, 2015).
O sistema de metrô é operado de forma integrada temporal e física com serviços rodoviários do sistema municipal conforme regras estabelecidas pela Empresa
de Transportes e Trânsito de Belo Horizonte (BHTRANS), uma entidade da estrutura
do governo municipal.
Belo Horizonte é também atendida por uma ligação a Cariacica, no Estado do
Espírito Santo, sob concessão da Vale S.A. (Vale), operada pela Estrada de Ferro
Vitória a Minas (EFVM). Essa linha possui 664 km de extensão, em compartilhamento com o transporte de cargas, e transporta aproximadamente um milhão de passageiros por ano, o que corresponde a uma média de 2,7 mil passageiros por dia
(VALE, 2015).
A RMBH foi instituída em 1973 pela Lei Complementar nº 14, de 8 de junho,
que criou também as regiões metropolitanas de São Paulo, Porto Alegre, Recife,
Salvador, Curitiba, Belém e Fortaleza. Em 2006, foi estabelecido um novo modelo de
gestão e planejamento. Dele fazem parte: a Assembleia Metropolitana, criada como
órgão de decisão superior; o Conselho Deliberativo de Desenvolvimento Metropolitano, com funções de órgão colegiado que toma decisões sobre as diretrizes traçadas no contexto metropolitano e estabelece normas a serem avaliadas pela Assembleia Metropolitana; e a Agência de Desenvolvimento Metropolitano (Agência
RMBH), criada em 2009, como órgão de suporte técnico e de planejamento. Foram
definidos ainda os instrumentos de gestão metropolitana: um de planejamento,
o Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado (PDDI-RMBH) ou Plano Metropolitano; e outro financeiro, o Fundo de Desenvolvimento Metropolitano (RMBH, 2015).
Na Região Metropolitana do Recife (RMR) o transporte sobre trilhos constitui
o Sistema de Trens Urbanos do Recife, parte integrante do Sistema de Transporte
22

ANTT/Suepe/Supas - UFSC/LabTrans

Estudos e Pesquisas para subsidiar o Aprimoramento do Arcabouço Regulatório do Transporte Ferroviário de Passageiros
Relatório 1A-2

Público de Passageiros da Região Metropolitana do Recife (STPP/RMR). O serviço
ferroviário é executado por metrô em uma rede de 39,5 km e por composições a diesel em uma extensão de 31,5 km, que, juntos, transportam em média 358,7 mil passageiros por dia (CBTU, 2014). Sua administração é realizada pela CBTU, por meio
da Superintendência de Trens Urbanos do Recife (Metrorec), unidade operacional
que atende diretamente os municípios do Recife, Cabo, Jaboatão dos Guararapes e
Camaragibe e, indiretamente, os demais municípios da região metropolitana, por
meio da integração com o transporte rodoviário.
A RMR apresenta uma situação institucional e gerencial particularmente interessante: em 2007, por meio da Lei nº 13.235, de 24 de maio, o governo estadual ratificou um Protocolo de Intenções celebrado entre o Estado e os Municípios do Recife e Olinda, aberto para a adesão de outros municípios, visando à criação de um
consórcio público destinado à realização da gestão associada dos serviços públicos
de transporte de passageiros na RMR. Foi o primeiro consórcio metropolitano intergovernamental criado para a gestão compartilhada de um serviço público, firmado
nos termos do art. 241 da Constituição Federal e da Lei Federal nº 11.107, de 6 de
abril de 20051, e, portanto o primeiro desse tipo envolvendo especificamente o setor
de transporte público de passageiros.
Segundo Best (2011 apud Braga, 2014), esse consórcio se destaca não só
por ser o primeiro, mas também pelo arranjo intergovernamental cooperativo que
pode ser caracterizado como uma experiência de governança metropolitana e de
multi-level governance, ou seja,

[...] um sistema de negociação contínua entre governos de esferas distintas,
transformando as estruturas tradicionais hierárquicas de comando e controle
para incluir relações intergovernamentais verticais e horizontais e a mobilização dos atores não governamentais nos processos cada vez mais complexos de formulação de políticas e de tomada de decisão. (BEST, 2011
apud Braga, 2014)

Sua gerência ficou a cargo do Consórcio de Transporte Metropolitano (CTM),
criado pela Lei nº 13.461, de 9 de junho de 2008, na estrutura organizacional da
Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Estado de
1

A Lei Federal nº 11.107, de 6 de abril de 2005, dispõe sobre normas gerais para a União, os
Estados, o Distrito Federal e os Municípios contratarem consórcios públicos para a realização de objetivos de interesse comum.
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Pernambuco (Arpe), sob forma de empresa pública, pessoa jurídica de direito privado, multifederativa, com autonomia administrativa e financeira, com o nome fantasia
de Grande Recife (GRANDE RECIFE, 2015). Atualmente, a empresa encontra-se
vinculada à Secretaria de Estado das Cidades, por força da Lei nº 14.264, de 6 de
janeiro de 2011.
O CTM, ou Grande Recife, é composto pelos entes consorciados, assim denominados o Estado de Pernambuco, os Municípios do Recife e de Olinda, e os demais municípios pertencentes à RMR, que nele ingressarem. Foi estabelecido um
critério de distribuição das quotas do capital social de forma que Recife integralize
um percentual fixo de 35% e o Estado de Pernambuco um limite mínimo de 40%. O
restante é distribuído para os demais municípios de acordo com o número de viagens realizadas no sistema. Já as quotas de participação financeira são definidas no
Contrato Social e estabelecidas em função de índices que levam em consideração o
orçamento do município.
A Lei nº 13.235/2007 autorizou a criação de fundo, no âmbito do CTM, com o
objetivo de contribuir para o funcionamento do sistema de transporte de passageiros
na RMR, abrangendo investimento em infraestrutura e financiamento das necessidades, inclusive a cobertura de eventuais déficits de operação. A mesma Lei possibilita a criação de filiais do Consórcio nos municípios, para exercerem atividades relacionadas ao transporte.
A efetivação do consórcio promoveu reforma institucional, operacional e, conforme o caso, também contratual no sistema de transporte em operação na RMR.
Foi criado o Sistema Estrutural Integrado (SEI), uma rede de transporte público
composta de linhas de ônibus e metrô, com viagens modais ou multimodais e integração física e tarifária (GRANDE RECIFE, 2015). Futuramente o modal hidroviário
poderá fazer parte desse sistema, uma vez que vem sendo implementado um projeto de navegabilidade no Rio Capibaribe para a realização de transporte de passageiros.
Para resumir o acima exposto, foi construída a Tabela 1, que mostra as principais características das duas Rides que possuem sistema de transporte de passageiros sobre trilhos e das regiões metropolitanas preliminarmente selecionadas com
base na população e na densidade demográfica registrada pelo IBGE no Censo de
2010. Pelos resultados da pesquisa realizada, observa-se que o volume médio de
passageiros transportados diariamente segue o ranking da densidade demográfica:
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primeiramente a RMSP com um total de 6,9 milhões pass./dia, seguida pela RMRJ
com 1,4 milhões pass./dia e pela RMR com 358,7 mil pass./dia. Nesses aspectos, a
Ride do DF é menos expressiva que essas regiões metropolitanas e a Ride da
Grande Teresina é comparativamente inexpressiva.

Tabela 1 – Principais características das Regiões Metropolitanas e Regiões Integradas de
Desenvolvimento brasileiras analisadas
População
RIDE/RM

(hab.) / ranking
nacional

Densidade Média de passagei- Jurisdições sobre os servidemográfica ros transportados ços de transporte de passa(hab./km2) / ran- (mil pass./dia) / ranking
geiros sobre trilhos
king nacional
nacional

São Paulo

19.683.975 / 1ª

2.476,82 / 1ª

6.900,0 / 1ª

Estado, com uma linha operada
em regime de PPP

Rio de Janeiro

11.835.708 / 2ª

2.221,90 / 2ª

1.400,0 / 2ª

Estado, incluindo PPP, e
brevemente o Município do
Rio de Janeiro

Recife

3.690.547 / 6ª

1.330,52 / 3ª

358,7 / 3ª

União (CBTU/Metrotrec) e Grande Recife (empresa pública multifederativa que envolve as três esferas de governo)

Belo Horizonte

5.414.701 / 3ª

375,49 / 17ª

216,5 / 4ª

União (CBTU)

Distrito Federal

3.717.728 / 5ª

67,10 / 33ª

140,0 / 6ª

Governo do Distrito Federal

Teresina

1.150.959 / 20ª

109,74 / 26ª

3,8 / 12ª

Estado

Fonte: desenvolvida pelo autor com base em IBGE (2010), CBTU (2014), METRÔ-DF (2015), CPTM
(2014), METRÔ (2015), VIAQUATRO (2015), METRORIO (2015), VLTRIO (2015), SUPERVIA (2015),
GRANDE RECIFE (2015), ANPTRILHOS (2014b, adaptada), ANPTRILHOS (2015b), PIAUÍ (2015b).

A RMSP e a RMRJ possuem sistemas nos limites das capitais operados direta ou indiretamente pelo poder público estadual. Já a RMBH e RMR são atendidas
pelo sistema de trens urbanos da CBTU, sob a jurisdição da União. Todas utilizam
alguma forma de organização para resolverem problemas comuns, mas a RMR diferencia-se das demais pela adoção pioneira de uma organização institucional e gerencial fundamentada num consórcio especificamente criado para a gestão multifederativa do setor de transporte público de passageiros na região metropolitana.
Essas características apontam as regiões metropolitanas de São Paulo, Rio
de Janeiro e Recife como as que reúnem maiores possibilidades de fornecer subsídios para o desenvolvimento do marco regulatório do transporte ferroviário de passageiros no País. A vantagem da RMR sobre a RMBH ainda pode ser encontrada na
maior disponibilidade de dados e informações institucionais sobre a operadora do
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consórcio, a empresa Grande Recife. Em vista disso, apesar de constar neste relatório o que se encontrou da legislação referente à Região Metropolitana de Belo Horizonte, por questões de representatividade dos sistemas de transporte, optou-se,
como parâmetro para o presente estudo, pela análise da legislação relativa as regiões metropolitanas de São Paulo, Rio de Janeiro e Recife.
Os normativos levantados constam do DVD anexado na contracapa deste Relatório.
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3 CONSOLIDAÇÃO DA LEGISLAÇÃO METROPOLITANA BRASILEIRA
A consolidação dos normativos incidentes sobre os serviços ferroviários operados nas regiões metropolitanas de São Paulo, Rio de Janeiro, Recife e Belo Horizonte, que não foram expressamente revogados, é apresentada no Quadro 2 do
Apêndice B, onde os normativos estão previamente classificados quanto às dimensões abordadas e identificados pelo número correspondente ao arquivo gravado no
DVD em anexo.
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4 LEVANTAMENTO E PRÉ-ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO DO TRANSPORTE FERROVIÁRIO COM CARACTERÍSTICAS URBANAS INTERNACIONAIS
A escolha das regiões metropolitanas internacionais baseou-se no resultado
da pré-análise realizada para delimitar a amostra internacional final de investigação,
que será submetida a estudos aprofundados. De cada país selecionado, escolheuse uma região metropolitana para se avaliar sua pertinência como possível fornecedora de exemplos de boas práticas: Berlim na Alemanha, Toronto no Canadá, Nova
Iorque nos Estados Unidos da América, Délhi na Índia, Tóquio no Japão e Moscou
na Rússia.
As duas maiores regiões metropolitanas da Alemanha são respectivamente a
RM do Vale do Ruhr e a RM de Berlim. A primeira com uma população de 5,05 milhões de habitantes, segundo censo de 2011, distribuída em uma área de 4.436 km2
(METROPOLERUHR, 2015), e a segunda, com população estimada de 4,39 milhões
de habitantes em 2014 e área de 3.743,21 km2 (AMT FÜR STATISTIK BERLINBRANDENBURG, 2014). Diferentemente da RM do Vale do Ruhr, a RM de Berlim
compreende duas unidades federativas distintas, Berlim e uma parte do estado de
Brandemburgo, o que se mostra interessante para este estudo, devido à semelhança com as Rides brasileiras.
Conforme o Plano de Desenvolvimento da Região Berlim-Brandemburgo de
2009, os estados de Berlim e Brandemburgo formam a região da capital alemã. O
planejamento conjunto do espaço comunitário estabelece uma base sólida para a
promoção do crescimento e do desenvolvimento de infraestruturas (BERLINBRANDENBURG, 2009).
No contexto do transporte público, a RM também possui legislação que busca
a integração interestadual. Destaca-se a cooperação entre estados e municípios da
RM por meio de uma única entidade pública, chamada de Associação de Transportes, que é responsável por todo o transporte público regional (VBB, 2015). A Lei sobre o transporte público nos estados de Berlim-Brandemburgo de 1993, assim dispõe (GESETZ-IM-INTERNET, 1993):

O Estado de Brandemburgo cria em conjunto com o Estado de Berlim e demais cidades livres uma Associação de Transportes, sendo tarefas dessa,
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garantir e introduzir um seguro sistema de transporte com tarifas unificadas
e sistema integrado, como também o planejamento, organização, estruturação e financiamento (sustento) de serviços de transporte. (tradução nossa)

Além disso, a RM de Berlim possui um diversificado e integrado sistema de
transporte ferroviário de passageiros, contando com trens suburbanos (S-Bahn), metrô (U-Bahn) e VLT. Portanto, a RM de Berlim é um exemplo que pode oferecer subsídios válidos para este estudo.
Toronto, capital do Canadá, constitui a maior região metropolitana do país,
com 7.124,15 km² e população estimada em 6.815.400 de habitantes para o ano de
2016, o que corresponde a quase 50% da população da Província de Ontário, da
qual faz parte (GTA, 2015a). A região também é a capital industrial e financeira canadense, responsável pela geração de cerca de 20% do PIB nacional e 45% do PIB
de Ontário, equivalente a US$ 323 bilhões, sediando 40% dos negócios do país
(GTA, 2015b).
A região é servida por um sistema de trens inter-regional operado pela GO
Transit, divisão operacional da Metrolinx, agência da Coroa Britânica que gerencia e
integra o transporte rodoviário e o transporte público na região da Grande Toronto e
Hamilton (GO Transit, 2015). A cidade de Toronto ainda é atendida por um sistema
de metrô e um sistema de bondes operados pela Comissão de Trânsito de Toronto
(TTC) (TTC, 2015). Além desses serviços, existem as ligações ferroviárias de passageiros no trecho entre as províncias de Ontário e Quebec, operadas pela Via Rail,
e no trecho internacional de Toronto a Nova Iorque, nos EUA, operadas pela parceria entre a canadense Via Rail e a estadunidense Amtrak (VIA RAIL, 2015).
Ressalte-se que, desde 1967, a GO Transit tem trabalhado com o setor privado para terceirizar efetivamente muitos serviços, e já existem serviços operados sob
contrato firmado com a Bombardier e Canadian Pacific Railway (CP). Em 2011, a
subsidiária detinha 65% dos corredores ferroviários sobre os quais atuava; os corredores restantes permaneceram como propriedade da Canadian National Railway
(CN) e CP (GO Transit, 2012).
Na região há registro de compartilhamento entre o transporte ferroviário de
passageiros e de carga. Geralmente, o movimento de mercadorias é feito em horários em que as ferrovias não estão sendo utilizadas, de modo a não impedir a operação do transporte de passageiros.
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Esse contexto institucional e operacional, faz da RM de Toronto um exemplo
interessante para ser comparado com o setor ferroviário brasileiro.
Quanto a Tóquio, cabe inicialmente um esclarecimento sobre o sistema de
governo local no Japão, que, conforme TMG (2015), consiste de dois níveis: as prefeituras e os municípios que as compõem. Ambos consistem em entidades públicas
locais de igual status e cooperam na administração local, de acordo com suas obrigações. As prefeituras são autoridades regionais, que compreendem os municípios e
são responsáveis pela administração regional mais ampla. Os municípios são entidades públicas locais que têm uma relação forte e direta com seus moradores e lidam com assuntos com eles diretamente relacionados.
Existem cidades, pequenas cidades e vilas no Japão, mas não há nenhuma
diferença essencial entre elas, no que tange às suas responsabilidades. Para ser reconhecido como uma cidade, um município deve ter população mínima de 50.000 e
atender a vários outros requisitos. Além de entidades públicas locais comuns tais
como prefeituras e municípios, há entidades públicas locais especiais, estabelecidas
para objetivos específicos, relativos ao governo local.
Tóquio, capital japonesa, é uma dessas autoridades regionais denominadas
prefeituras, constituída por 23 bairros, 26 cidades, cinco pequenas cidades e oito vilas. Sua população foi estimada em 13,216 milhões em 2012, correspondendo à
maior população e à maior densidade populacional entre todas as 47 prefeituras do
país. Sua região metropolitana possui mais de 37 milhões de habitantes. É considerada uma das áreas urbanas mais populosas do mundo.
A RM de Tóquio, denominada Grande Tóquio, tem a mais extensa rede ferroviária do mundo, contando com sistemas de trens de alta velocidade, metrôs, trens
urbanos, VLT, monotrilhos, bondes, entre outros. O sistema metroviário tem 13 linhas. Destas, nove são operadas pela Tokyo Metro Corporation Ltd. (Tokyo Metro
ou Eidan) e quatro pela Transportation Bureau of Tokyo Metropolitan Government
(Toei), que também opera a única linha de bonde da região (TOKIO METRO, 2015;
URBANRAIL, 2015).
Em 2012, a Tokyo Metro utilizava uma rede de 195,1 km, com 179 estações,
e transportou aproximadamente 6,22 milhões pass./dia em 2011 (TOKIO METRO,
2015), enquanto a Toei, em 2012, operava numa rede de 109,0 km (SAITO, 2015).
As linhas do metrô e as ferroviárias suburbanas fazem uso compartilhado da
infraestrutura viária em determinadas horas e determinadas seções, e integram-se
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com a Japan Railway e outros sistemas ferroviários suburbanos privados que se irradiam a partir de diferentes estações da cidade para atender a Grande Tóquio. Muitos serviços utilizam o sistema de operação through-services, onde é feita a integração de linhas e operadores diferentes sem a troca do veículo (ITO, 2014). Explicando mais detalhadamente, trata-se de um conceito de transporte ferroviário ponto a
ponto em que o passageiro não troca de trem, mesmo ocorrendo alteração de prestadores do serviço e, evidentemente, desde que haja condições compatíveis de rede, como bitola, dimensões de material rodante, sinalização, requisitos de energia,
obras de arte, etc. Um exemplo comum pode ser encontrado no continente europeu
com o trem internacional, isto é, aquele que atravessa países, circula em malhas ferroviárias e operadores distintos, sem que o passageiro precise sair de seu assento
ou cabine.
Esse sistema metropolitano integrado totaliza uma rede com 320 km de extensão na área metropolitana de Tóquio (TOKIO METRO, 2015), onde cerca de 40
milhões de passageiros são transportados diariamente (PROJECT GUTENBERG
SELF-PUBLISHING PRESS, 2015). Embora não estejam disponíveis normativos
que regem o sistema sobre trilhos da Grande Tóquio, informações sobre suas características operacionais e a diversidade tecnológica poderão fornecer subsídios para
o presente estudo.
A RM de Délhi, também chamada de Região da Capital Nacional (NCR), com
uma população de 16,75 milhões de habitantes e uma das maiores densidades populacionais do mundo com 11.320 hab./km², é a segunda maior região metropolitana
da Índia, atrás apenas da RM de Mumbai, conforme o censo indiano de 2011 (GOVERNMENT OF INDIA, 2011). Entre as duas, a configuração territorial da RM de
Délhi mostra-se mais interessante para este estudo: ela é a única RM interestadual
da Índia. Dela fazem parte os estados de Uttar Pradesh e Haryana e, como núcleo, a
Capital Nacional de Délhi (NCRPB, 2015).
Assim como em diversas RMs do Brasil, houve na RM de Délhi um crescimento urbano aleatório, sem planejamento, motivado pela alta migração populacional que aconteceu principalmente no século XX (NCRPB, 2015). Isso provocou interesse do poder público na elaboração de planos de desenvolvimento urbano e do
transporte público da região. Destaque para o Plano Regional 2021 da NCR (Regional Plan 2021 National Capital Region), que tem como objetivo analisar e promover
um desenvolvimento equilibrado e harmonizado da região, e para o Plano de Trans32
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portes da NCR (Functional Plan on Transport for National Capital Region-2032), que
objetiva um transporte eficiente e bem integrado para apoiar o desenvolvimento regional (NCRPB, 2015).
Destaca-se também o importante papel da Lei do Metrô de Délhi (Delhi Metro
Railway Act, 2002), que de início incidia especificamente sobre a operação do metrô
da cidade, mas que, pela Emenda de 2009 (The Metro Railways Amendment, 2009),
passou a ser válida para a operação de todos os sistemas de metrô do território da
Índia, com exceção do sistema de Calcutá.
Pelas características da RM de Délhi, sua análise pode fornecer subsídios válidos para este estudo.
Nos Estados Unidos da América, a Região Metropolitana de Nova Iorque foi
escolhida como objeto de estudo devido a diversos fatores, como explicitado a seguir. Ela é a maior RM do país, contando com mais de 23 milhões de habitantes (US
CENSUS BUREAU, 2015), dos quais 15,2 milhões são servidos pelo sistema de
transporte ferroviário. O sistema transporta 2,6 bilhões de passageiros por ano, representando aproximadamente um em cada três usuários de transporte público nos
Estados Unidos e dois terços dos passageiros ferroviários (MTA, 2015a). Trata-se de
um sistema consolidado, com mais de 100 anos de operação. Em comparação com
outros sistemas de metrô do mundo, o de Nova Iorque é o sétimo maior e o maior
dos Estados Unidos, quando considerado o número anual de passageiros transportados (MTA, 2015b). Ainda, a composição da região inclui grandes centros urbanos
em diferentes estados – Nova Iorque, Nova Jérsei, Connecticut e Pensilvânia – área
similar à de atuação da ANTT, isto é, interestadual.
A operação do sistema não é aberta ao capital privado, ficando a cargo da
Metropolitan Transit Authority (MTA) – uma empresa pública fundada pelo poder legislativo do estado de Nova Iorque em 1968. A infraestrutura, como a operação,
também é estatal (MTA, 2015a).
No que tange aos subsídios, o governo federal estadunidense, por meio de
uma das agências do Departamento de Transporte dos Estados Unidos, a Federal
Transit Administration (FTA), provê assistência financeira para desenvolver novos
sistemas de transporte público e melhorar, manter e operar os existentes. A FTA
conta com escritório na região, que supervisiona os subsídios à RM de Nova Iorque.
Os beneficiários dos subsídios financeiros são responsáveis por administrar seus
programas de acordo com os requisitos federais, e a FTA é responsável por garantir
ANTT/Supas/Suepe - UFSC/LabTrans

33

Estudos e Pesquisas para subsidiar o Aprimoramento do Arcabouço Regulatório do Transporte Ferroviário de Passageiros
Relatório 1A-2

que eles sigam tais requisitos, assim como aqueles de natureza administrativa e legal (FTA, 2015). Portanto, além das demais características já mencionadas, o modelo de Nova Iorque também se mostra um interessante exemplo de aplicação de subsídio governamental a ser analisado.
Moscou, capital da Rússia, é a primeira cidade mais populosa do país e a segunda da Europa, com 12,20 milhões de habitantes em 2015, segundo dados da
Russian Federal State Statistics Service (ROSSTAT, 2015). Além disso, Moscou
destaca-se por ser uma das maiores economias entre as cidades da Europa – em
2009, seu PIB chegou a 7,16 trilhões de rublos (225 bilhões de dólares) (IMF, 2015)
– e por possuir uma extensa rede de transporte ferroviário de passageiros, com um
sistema metroviário que possui 327,5 km de extensão e 196 estações, transportando
mais de 50 milhões de passageiros por dia (MOSCOW METRO, 2015).
A RM de Moscou é formada pela cidade de Moscou mais algumas cidades
que fazem parte da região denomidada “Moscow Oblast” ou “Região de Moscou”,
que circunda a cidade. Ressalte-se que a RM não possui uma estrutura administrativa, bem como não dispõe de estatísticas oficiais sobre sua população. Já o termo
“Moscou e Oblast” descreve a combinação dos territórios da cidade de Moscou e de
toda a Moscow Oblast. Como não há estatísticas oficiais para a RM, utilizou-se como
aproximação a soma da população da cidade de Moscou com a população de Moscow Oblast, o que resulta em 16,17 milhões de habitantes estimados em 2015 (DEMOGRAPHIA, 2015). Logo, considerando essa aproximação, a RM de Moscou seria
a maior área metropolitana na Rússia.
Ainda, Moscou e Oblast possuem estruturas separadas de administração. A
Moscow City Duma é responsável pelo poder legislativo da cidade, sendo que a formação da sua legislação pode ser dividida em três etapas: primeira fase (19941998), na qual ocorreu a formação inicial e preenchimento gradual do campo legal
de Moscou com destaque para a Carta da Cidade de Moscou; segunda fase (19992004), na qual ocorreu a melhoria da legislação, ligada, entre outros, às alterações
ao nível legislativo federal e delimitação de competências dos órgãos federais, regionais e local; terceira etapa (a partir de 2005), caracterizada por um maior desenvolvimento e sistematização do sistema legislativo existente de modo a regular de forma eficaz as esferas-chave da cidade (DUMA, 2015).
As leis da cidade de Moscou aprovadas, até então, podem ser agrupadas da
seguinte forma: 28% regulam as relações jurídicas em finanças; 23% tratam da or34
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ganização do poder estatal e governo local; 13%, da economia da cidade; 12%, do
mercado de trabalho e desenvolvimento social; 7%, da organização do poder estatal
e governo local; 5%, da responsabilidade administrativa; 5%, de habitação residencial; 4%, da proteção do meio ambiente; e, 3%, da proteção de ordem pública (DUMA, 2015).
Como a legislação de Moscou para setores específicos começou a ser desenvolvida somente a partir de 2005, o setor de transportes ainda não foi tema dos
normativos já emitidos. Portanto, o serviço de transporte ferroviário de passageiros
no âmbito de Moscou e/ou seu entorno ainda obedece ao disposto na legislação federal. Isto quer dizer que, em termos legais, a análise da RM de Moscou não agregará valor ao presente estudo.
Em vista do exposto, considerou-se pertinente realizar a análise apenas das
regiões metropolitanas de Berlim, Toronto, Nova Iorque, Délhi e Tóquio, já que a RM
de Moscou será considerada na análise da Rússia no que diz respeito à abrangência
das leis federais sobre os serviços urbanos e os serviços com características urbanas. Para tanto, foram levantados os normativos apresentados em mídia digital, gravados no DVD afixado na contracapa deste Relatório.
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5 CONSOLIDAÇÃO DA LEGISLAÇÃO METROPOLITANA INTERNACIONAL
Os normativos levantados foram consolidados nos Quadros 3 a 6 do Apêndice C – identificados pelo número do arquivo correspondente. Esses normativos
complementam aqueles já apresentados e consolidados no Relatório 1A-1, ressaltando-se que alguns têm carácter geral sem explicitar os de características urbanas.
As traduções para a língua portuguesa obedecem ao critério adotado no Relatório
1A-1 para a legislação dos respectivos países, quer seja, apenas os normativos indispensáveis para a pré-análise constante do presente Relatório.
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Quadro 1 – Legislação incidente sobre o transporte ferroviário de passageiros emitida pela extinta Rede Ferroviária Federal S.A.
(continua)
Nº do
arquivo

Nível hierárquico

Título

Ano

Ementa

Fonte

Data de
acesso

276

IV

IM-F1

1962

Manutenção programada para as Locomotivas.

Acervo da ANTT

05/08/2015

277

IV

NV-1-005

1976

A presente classificação tem por finalidade possibilitar o estabelecimento de
padrões relativos a via diferenciados, dando condições para distribuição dos
recursos financeiros em função das reais condições de utilização das linhas.

Acervo da ANTT

05/08/2015

278

IV

NV-7-100

1977

Visa a presente Norma estabelecer os limites máximos de desgaste acima dos
quais os trilhos devem ser retirados da linha e/ou remanejados para linhas de
grupo inferior.

Acervo da ANTT

05/08/2015

IV

EVR-3

1979

Dispõe sobre estudos gerais para o desenvolvimento da formação do pessoal
da via permanente.

Acervo da ANTT

05/08/2015

280

IV

IM-L5

1981

Classificação, definição e codificação das instalações de reparação, manutenção e abastecimento do material rodante.

Acervo da ANTT

05/08/2015

281

IV

IM F-7

1983

Com o objetivo de padronizar-se a marcação da frota de locomotivas pertencentes à RFFSA.

Acervo da ANTT

05/08/2015

282

IV

IM-C13

1984

Tem o objetivo de padronizar, em âmbito nacional, a marcação das frotas de
carros de passageiros, automotrizes e trens unidades diesel e elétrica.

Acervo da ANTT

05/08/2015

283

IV

N-DSE.001

1984

Definir e classificar os termos aplicáveis às Ocorrências Ferroviárias e suas
Causas.

Acervo da ANTT

05/08/2015

284

IV

N-DSE.002

1984

Uniformizar as comunicações de Ocorrências Ferroviárias na RFFSA.

Acervo da ANTT

05/08/2015

285

IV

N-DSE.003

1984

Padronizar o atendimento de acidentes e providências correlatas e de outras
ocorrências ferroviárias.

Acervo da ANTT

05/08/2015

286

IV

N-DSE.004

1984

Uniformizar e estabelecer critérios de procedimentos para apuração de ocorrências ferroviárias.

Acervo da ANTT

05/08/2015

1984

Estabelecer procedimentos estatísticos visando identificar, quantificar e controlar as Ocorrências Ferroviárias, propiciando aos vários Órgãos da RFFSA desenvolver ações preventivas para a minimização destas Ocorrências, principalmente de Acidentes.

Acervo da ANTT

05/08/2015

279
a, b

287

IV

N-DSE.005
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Quadro 1 – Legislação incidente sobre o transporte ferroviário de passageiros emitida pela extinta Rede Ferroviária Federal S.A.
(continuação)
Nº do
arquivo

Título

Ano

Ementa

Fonte

Data de
acesso

Acervo da ANTT

05/08/2015

288

IV

N-DSE.006

1985

Estabelecer procedimentos técnicos adequados às normas que regulamentam
o assunto, visando uma construção e operação segura dos postos de abastecimento segura dos postos de abastecimento de locomotivas. Não está considerada nesta norma a construção de postos de abastecimento de veículos rodoviários.

289

IV

N-DSE.016

1986

Esta norma define e clássica os termos empregados para concessão, projeto,
cadastramento, instalação e manutenção de passagem de nível.

Acervo da ANTT

05/08/2015

290

IV

1986

Esta norma fixa as condições exigíveis à concessão, projeto e manutenção de
passagem de nível.

Acervo da ANTT

05/08/2015

291

IV

N-DSE.018

1986

Esta norma padroniza o cadastro ferroviário de passagem de nível, de passagem superior e de passagem inferior.

Acervo da ANTT

05/08/2015

292

IV

N-DSE.019

1986

Esta norma estabelece procedimentos para a inspeção de passagem de nível
visando detectar as falhas existentes para determinar as correções necessárias.

Acervo da ANTT

05/08/2015

293

IV

N-DSE.020

1987

Esta norma padroniza o termo de permissão de uso para a concessão de passagem de nível observada a regulamentação em vigor.

Acervo da ANTT

05/08/2015

294

IV

N-DSE.021

1987

Esta norma padroniza o termo de acordo e compromisso para instalação e
manutenção de proteção ativa ou outras melhorias nas passagens de nível já
existentes.

Acervo da ANTT

05/08/2015

295

IV

IM-C17

1989

Esta norma fixa requisitos à admissão ao tráfego de vagão particular, pela
RFFSA.

Acervo da ANTT

05/08/2015

1990

Esta norma tem por objetivo estabelecer um sistema de comunicação uniforme
nos serviços de atendimento de socorro nas linhas da RFFSA, além de padronizar a sinalização manual na transmissão de mensagens nas operações de
movimentação de carga por meio de guindaste.

Acervo da ANTT

05/08/2015

1990

Esta norma tem por objetivo estabelecer processo a ser seguido pelas unidades operacionais da RFFSA, ou por terceiros, quando houver necessidade de
implementar qualquer modificação, transformação, adaptação ou reconstrução,
no todo ou em parte, do material rodante da RFFSA, ou de particular autorizado a circular em suas linhas.

Acervo da ANTT

05/08/2015

296

297
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IV

IV

N-DSE.017

N-MEC.007

N-MEC.010
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Quadro 1 – Legislação incidente sobre o transporte ferroviário de passageiros emitida pela extinta Rede Ferroviária Federal S.A.
(conclusão)
Nº do
arquivo

Nível hierárquico

Título

Ano

Ementa

Fonte

Data de
acesso

298

IV

N-MEC.052

1992

Esta norma tem como objetivo classificar o tipo de manutenção e o respectivo
programa de serviço a serem impostos à frota de vagões da RFFSA.

Acervo da ANTT

05/08/2015

Acervo da ANTT

05/08/2015

Acervo da ANTT

05/08/2015

299

IV

N-MEC.059/94

1994

Padronizar em âmbito nacional a inscrição e caracteres alfanuméricos de vagões, referidos à classificação e identificação de vagões, que permitem à operação ferroviária, identificar seu proprietário, bitola, tipo, manga de eixo, (peso
máximo admissível) e numeração sequencial.

300

IV

11.0025

1995

Esta Norma fixa condições exigíveis para inspeção de segurança do tráfego de
locomotiva.
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APÊNDICE B – Legislação
incidente sobre as Regiões Metropolitanas de Belo
Horizonte/MG, Refice/PE, Rio de Janeiro/RJ e São
Paulo/SP

Legislação incidente sobre as Regiões
Metropolitanas de Belo Horizonte/MG,
Refice/PE, Rio de Janeiro/RJ e São Paulo/SP
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Quadro 2 – Legislação do transporte ferroviário de passageiros nas Regiões Metropolitanas de Belo Horizonte/MG, Recife/PE, Rio de Janeiro/RJ e
São Paulo/SP
(continua)
Nº do
arquivo

Nível hierárquico

Título

Ano

Abordagens mais
relevantes

Ementa

Dimensão

Fonte

Data de
acesso

Legislação Federal

301

302

228
(Rel.
1A-1)

303

II

Lei ComplemenEstabelece as regiões metropolitar nº 14, de 8
tanas de São Paulo, Belo Horizon1973 Estrutura organizacional
de junho de
te, Porto Alegre, Recife, Salvador,
1973
Curitiba, Belém e Fortaleza.

Institucional

http://www.planalto.gov.br/cci
09/07/2015
vil_03/leis/LCP/Lcp14.htm

II

Lei Complementar nº 20, de 1º
1974
de julho de
1974

Institucional

http://www.planalto.gov.br/cci
09/07/2015
vil_03/leis/LCP/Lcp20.htm

II

II

Criação da Região Metropolitana do Rio de
Janeiro e definição de
sua composição

Dispõe sobre a criação de Estados e Territórios.

Institucional

http://www2.camara.leg.br/le
gin/fed/lei/2001/lei-10233-521/08/2014
Junho-2001-338107publicacaooriginal-1-pl.html

Institucional
Operacional
Econômicofinanceira
Ambiental

http://www.planalto.gov.br/cci
vil_03/LEIS/LEIS_2001/L102 09/07/2015
57.htm

Lei nº 10.233,
de 5 de junho
de 2001

2001

Órgão regulador/gestor

Dispõe sobre a reestruturação dos
transportes aquaviário e terrestre,
cria o Conselho Nacional de Integração de Políticas de Transporte,
a Agência Nacional de Transportes Terrestres, a Agência Nacional
de Transportes Aquaviários e o
Departamento Nacional de InfraEstrutura de Transportes, e dá outras providências.

Lei nº 10.257,
de 10 de julho
de 2001

Instrumentos da política
urbana, integração dos
serviços urbanos, plano
2001
diretor, estudo de impacto de vizinhança, tarifas diferenciadas

Regulamenta os arts. 182 e 183
da Constituição Federal, estabelece diretrizes gerais da política urbana e dá outras providências.
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Quadro 2 – Legislação do transporte ferroviário de passageiros nas Regiões Metropolitanas de Belo Horizonte/MG, Recife/PE, Rio de Janeiro/RJ e
São Paulo/SP
(continuação)
Nº do
arquivo

Nível
hierárquico

Título

Ano

Abordagens mais
relevantes

Ementa

Dimensão

Serviços não regulares

Dispõe sobre os procedimentos
relativos à prestação não regular e
eventual de serviços de transporte
ferroviário de passageiros com finalidade turística, histórico-cultural
e comemorativa.

Jurídico-legal
Operacional
Gestão e controle
Segurança

http://www.antt.gov.br/index.
php/content/view/1359/Resol 22/08/2014
ucao_n__359.html

Dispõe sobre normas gerais de
contratação de consórcios públicos e dá outras providências.

Jurídico-legal
Institucional
Operacional
Econômicofinanceira

http://www.planalto.gov.br/cci
vil_03/_Ato200409/07/2015
2006/2005/Lei/L11107.htm

Fonte

Data de
acesso

Legislação Federal

238
(Rel.
1A-1)

304

305

306

307

54

IV

Resolução
ANTT nº 359,
2003
de 26 de novembro de 2003

II

Lei nº 11.107,
de 6 de abril de
2005

IV

Resolução
ANTT nº
1.293, de 1º de
fevereiro de
2006

2006

Outorga à Associação Brasileira
de Preservação Ferroviária ABPF, a prestação não regular de
serviços de transporte ferroviário
de passageiros com finalidade turística e cultural, para o trecho
Brás – Moóca.

Jurídico-legal
Operacional

http://www.antt.gov.br/index.
php/content/view/2293/Resol 27/07/2015
ucao_1293.html

III

Decreto nº
6.017, de 17 de
janeiro de 2007

Regulamenta a Lei nº 11.107, de 6
Integração, consórcios
de abril de 2005, que dispõe sobre
2007 públicos, competências,
normas gerais de contratação de
tarifas e preços públicos
consórcios públicos.

Jurídico-legal
Institucional
Operacional
Econômicofinanceira

http://www.planalto.gov.br/cci
vil_03/_ato200709/07/2015
2010/2007/decreto/d6017.ht
m

Resolução
ANTT nº 1.834,
de 7 de fevereiro de 2007

Autoriza à ESFECO Administração Ltda. a prestação de serviço
de transporte ferroviário de passageiros, não-regular e eventual,
com finalidade turística, histórica e
cultural, no trecho compreendido
entre Cosme Velho e o Alto do
Corcovado Trem Turístico do Corcovado.

Jurídico-legal

http://www.antt.gov.br/index.
php/content/view/2834/Resol 27/07/2015
ucao_1834.html

IV

Integração, consórcios
2005 públicos, competências,
tarifas e preços públicos

2007

Prestação não regular

Delegação
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Quadro 2 – Legislação do transporte ferroviário de passageiros nas Regiões Metropolitanas de Belo Horizonte/MG, Recife/PE, Rio de Janeiro/RJ e
São Paulo/SP
(continuação)
Nº do
arquivo

Nível
hierárquico

Título

Ano

Abordagens mais
relevantes

Ementa

Dimensão

Prestação não regular

Autoriza à ABPF a prestação do
serviço de transporte ferroviário de
passageiros, de caráter não regular e eventual, no Pátio de Paranapiacaba/SP – Trem da Vila Inglesa.

Jurídico-legal
Operacional

Mobilidade urbana, integração, tarifa, informação, competências

Institui as diretrizes da Política
Nacional de Mobilidade Urbana;
revoga dispositivos dos Decretosleis nºs 3.326, de 3 de junho de
1941, e 5.405, de 13 de abril de
1943, da Consolidação das Leis
do Trabalho (CLT), aprovada pelo
Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de
maio de 1943, e das Leis nºs
5.917, de 10 de setembro de
1973, e 6.261, de 14 de novembro
de 1975; e dá outras providências.

Fonte

Data de
acesso

Legislação Federal

308

268
(Rel.
1A-1)

309

Resolução
ANTT nº 2.892,
de 16 de setembro de 2008

IV

Lei nº 12.587,
de 3 de janeiro
de 2012

II

2008

2012

Lei nº 13.089,
de 12 de janeiro 2015
de 2015

II

Instituição de regiões
metropolitanas e de
aglomerações urbanas, Institui o Estatuto da Metrópole, alinstrumentos de desen- tera a Lei nº 10.257, de 10 de julho
volvimento urbano inte- de 2001, e dá outras providências.
grado, atuação da União

Jurídico-legal
Institucional
Operacional
Econômicofinanceira
Gestão e controle

Jurídico-legal
Institucional
Operacional
Gestão e controle

http://www.antt.gov.br/index.
php/content/view/3892/Resol 27/07/2015
ucao_2892.html

http://www2.camara.leg.br/le
gin/fed/lei/2012/lei-12587-3janeiro-2012-612248publicacaooriginal-134894pl.html

20/08/2014

http://www.planalto.gov.br/cci
vil_03/_Ato201509/07/2015
2018/2015/Lei/L13089.htm

Região Metropolitana de Belo Horizonte/MG
Legislação estadual

90

II

Lei nº 9.527, de
29 de dezembro 1987
de 1987

ANTT/Supas/Suepe - UFSC/LabTrans

Competências, organização institucional

Dispõe sobre a Administração da
Região Metropolitana de Belo Horizonte e dá outras providências.

Institucional

55

http://www.almg.gov.br/cons
ulte/legislacao/completa/
completa.html?num=9527&
ano=1987&tipo=LEI

21/07/2015
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Quadro 2 – Legislação do transporte ferroviário de passageiros nas Regiões Metropolitanas de Belo Horizonte/MG, Recife/PE, Rio de Janeiro/RJ e
São Paulo/SP
(continuação)
Nº do
arquivo

Nível
hierárquico

Título

Ano

Abordagens mais
relevantes

Ementa

Dimensão

Fonte

Data de
acesso

Região Metropolitana de Belo Horizonte/MG
Legislação estadual

42
(Rel.
1A-1)

91

92

93

94

56

II

Lei nº 12.590,
de 25 de julho
de 1997

Personalidade jurídica, Autoriza o Poder Executivo a cons1997 competências, aspectos tituir Empresa de Transporte Públieconômico-financeiros
co Urbano sobre Trilhos.

Lei nº 12.999,
de 31 de julho
de 1998

Institucional

http://www.transportes.mg.go
v.br/images/documentos/Lei_ 03/06/2015
12590_1997.pdf

Institucional

http://www.almg.gov.br/cons
ulte/legislacao/completa/compl
09/07/2015
eta.html?tipo=LEI&num=129
99&comp=&ano=1998&aba=
js_textoAtualizado#texto

1998

Personalidade jurídica,
competências

Cria a Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Minas Gerais - ARSEMG -, dispõe
sobre seu funcionamento e estrutura e dá outras providências.

Lei nº 14.130,
de 19 de de2001
zembro de 2001

Emergências, segurança

Dispõe sobre a prevenção contra
incêndio e pânico do Estado e dá
outras providências.

Ambiental
Segurança

http://www.almg.gov.br/cons
ulte/legislacao/completa/
22/07/2015
completa.html?num=14130&
ano=2001&tipo=LEI

IV

Deliberação
Normativa COPAM nº 74, de 9 2004
de setembro de
2004

Licenciamento ambiental

Estabelece critérios para classificação, segundo o porte e potencial
poluidor, de empreendimentos e
atividades modificadoras do meio
ambiente passíveis de autorização
ambiental de funcionamento ou de
licenciamento ambiental no nível
estadual, determina normas para
indenização dos custos de análise
de pedidos de autorização ambiental e de licenciamento ambiental, e dá outras providências.

Ambiental

http://sisemanet.meioambient
e.mg.gov.br/mbpo/recursos/ 22/07/2015
DeliberaNormativa74.pdf

II

Lei Complementar nº 88, de 12
2006
de janeiro de
2006

Competências, organização institucional

Dispõe sobre a instituição e a gestão de região metropolitana e sobre o Fundo de Desenvolvimento
Metropolitano.

Jurídico-legal
Institucional

II

II

ANTT/Suepe/Supas - UFSC/LabTrans

http://www.almg.gov.br/cons
ulte/legislacao/completa/
completa.html?tipo=LCP&
num=88&comp=&ano=2006
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Quadro 2 – Legislação do transporte ferroviário de passageiros nas Regiões Metropolitanas de Belo Horizonte/MG, Recife/PE, Rio de Janeiro/RJ e
São Paulo/SP
(continuação)
Nº do
arquivo

Nível
hierárquico

Título

Ano

Abordagens mais
relevantes

Fonte

Data de
acesso

Ementa

Dimensão

Competências, organização institucional

Dispõe sobre a Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Jurídico-legal
Institucional

http://www.almg.gov.br/cons
ulte/legislacao/completa
21/07/2015
/completa.html?num=89&ano
=2006&tipo=LCP

Institucional

http://www.almg.gov.br/cons
ulte/legislacao/completa/
completa.html?tipo=
09/07/2015
LDL&num=112&comp=&ano
=2007&aba=js_textoAtualiza
do#texto

Região Metropolitana de Belo Horizonte/MG
Legislação estadual

95

96

97

98

99

II

Lei Complementar nº 89, de 12
2006
de janeiro de
2006

II

Lei nº 112, de
25 de janeiro de 2007
2007

Administração pública

Dispõe sobre a organização e a
estrutura da Administração Pública
do Poder Executivo do Estado e
dá outras providências.

III

Decreto nº
44.746, de 29
de fevereiro de
2008

Emergências, segurança, estação e terminal
de passageiros

Regulamenta a Lei nº 14.300, de
19 de dezembro de 2001, que dispõe sobre a prevenção contra incêndio e pânico do Estado e dá
outras providências.

Ambiental
Segurança

http://www.almg.gov.br/cons
ulte/legislacao/completa/
completa.html?num=44746
&ano=2008&tipo=DEC

III

Decreto nº
45.229, de 3 de
dezembro de
2009

Emissões atmosféricas

Regulamenta medidas do Poder
Público do Estado de Minas Gerais referentes ao combate às mudanças climáticas e gestão de
emissões de gases de efeito estufa e dá outras providências.

Ambiental

http://www.siam.mg.gov.br/sl
a/download.pdf?idNorma=12 22/07/2015
890

IV

Deliberação
Normativa COPAM nº 151, de
1º de julho de
2010

Emissões atmosféricas

Regulamenta o "Programa de Registro Público Voluntário das
Emissões Anuais de Gases de
Efeito Estufa do Estado de Minas
Gerais" e dispõe sobre os incentivos à adesão.

Ambiental

http://www.siam.mg.gov.br/sl
a/download.pdf?idNorma=14 22/07/2015
016
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2008

2009

2010
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Quadro 2 – Legislação do transporte ferroviário de passageiros nas Regiões Metropolitanas de Belo Horizonte/MG, Recife/PE, Rio de Janeiro/RJ e
São Paulo/SP
(continuação)
Nº do
arquivo

Nível
hierárquico

Título

Ano

Abordagens mais
relevantes

Ementa

Dimensão

Fonte

Data de
acesso

Região Metropolitana de Belo Horizonte/MG
Legislação estadual

100

101

102

44
(Rel.
1A-1)

58

Institucional
Jurídico-legal

http://www.almg.gov.br/cons
ulte/legislacao/completa/compl
eta-nova22/07/2015
min.html?tipo=LDL&num=18
0&comp=&ano=2011&texto=
consolidado

Dispõe sobre a organização da
Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas.

Institucional

http://www.almg.gov.br/cons
ulte/legislacao/completa/
completa.html?tipo=DEC& 20/07/0215
num=45750&comp=&ano=20
11

2014

Assegura ao idoso e à pessoa
com deficiência que menciona gratuidade no serviço intermunicipal
de transporte coletivo de passageiBenefícios (gratuidades
ros, altera a Lei nº 12.666, de 4 de
e descontos tarifários)
novembro de 1997, que dispõe
sobre a política estadual de amparo ao idoso, e dá outras providências.

Econômicofinanceira

http://www.transportes.mg.go
v.br/images/documentos/Lei_ 20/07/2015
21121_2014.pdf

2014

Dispõe sobre a atuação do agente
fiscal de transporte e trânsito no
interior dos veículos de transporte
coletivo em operação nos sistemas intermunicipal e metropolitano
de passageiros.

Gestão e controle

http://www.der.mg.gov.br/ima
ges/decretos/decreto46418_ 03/06/2015
030114.pdf

II

Lei Delegada nº
180, de 20 de
janeiro de 2011

III

Decreto nº
45.750, de 5 de 2011
outubro de 2011

II

III

Lei nº 21.121,
de 3 de janeiro
de 2014

Decreto nº
46.418, de 3 de
janeiro de 2014

2011

Competências, organização institucional, desenvolvimento sustentável

Dispõe sobre a estrutura orgânica
da Administração Pública do Poder Executivo do Estado de Minas
Gerais e dá outras providências.

Estrutura organizacional, competências

Agente fiscal

ANTT/Suepe/Supas - UFSC/LabTrans
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Quadro 2 – Legislação do transporte ferroviário de passageiros nas Regiões Metropolitanas de Belo Horizonte/MG, Recife/PE, Rio de Janeiro/RJ e
São Paulo/SP
(continuação)
Nº do
arquivo

Nível
hierárquico

Título

Ano

Abordagens mais
relevantes

Ementa

Dimensão

Fonte

Data de
acesso

Região Metropolitana do Recife/PE
Legislação estadual

103

104

105

106

53
(Rel.
1A-1)

II

Lei nº 9.988, de
13 de janeiro de 1987
1987

II

Lei nº 10.564,
de 11 de janeiro 1991
de 1991

II

Lei nº 11.422,
de 30 de de1996
zembro de 1996

II

Lei nº 11.519,
de 5 de janeiro
de 1998

II

Altera e consolida as disposições
Personalidade jurídica, da Lei nº 12.126, de 12 de dezemLei nº 12.524,
competências, estrutura bro de 2001, que cria a Agência de
de 30 de de2003 organizacional, aspecRegulação dos Serviços Públicos
zembro de 2003
tos econômicoDelegados do Estado de Pernamfinanceiros
buco - ARPE, e dá outras providências.

ANTT/Supas/Suepe - UFSC/LabTrans

1998

Licenciamento ambiental, áreas protegidas e
áreas urbanas

Dispõe sobre a proteção ambiental
e dá outras providências.

Emissões atmosféricas

Dispõe sobre o controle da poluição atmosférica no Estado e dá
outras providências.

Personalidade jurídica,
competências

Autoriza o Poder Executivo a
constituir a Companhia de Trens
Metropolitanos de Pernambuco COPERTRENS e dá outras providências.

Gratuidade

Estabelece critérios para concessão de gratuidade no transporte
público de passageiros em todo o
território do Estado de Pernambuco e dá outras providências.

59

Ambiental

http://legis.alepe.pe.gov.br/ar
quivoTexto.aspx?tiponorma=1&numer 15/07/2015
o=9988&complemento=0&an
o=1987&tipo=

Ambiental

http://legis.alepe.pe.gov.br/ar
quivoTexto.aspx?tiponorma=1&numer 15/07/2015
o=10564&complemento=0&a
no=1991&tipo=

Institucional

http://legis.alepe.pe.gov.br/ar
quivoTexto.aspx?tiponorma=1&numer 09/07/2015
o=11422&complemento=0&a
no=1996&tipo=

Econômicofinanceira

http://legis.alepe.pe.gov.br/ar
quivoTexto.aspx?tiponorma=1&numer 15/07/2015
o=11519&complemento=0&a
no=1998&tipo=&url=

Institucional

http://www.arpe.pe.gov.br/do
wnloadDoc.
php?d=imgLegislacao&f=201 03/06/2015
00507105749_LEI_ESTADU
AL_12524.PDF
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Quadro 2 – Legislação do transporte ferroviário de passageiros nas Regiões Metropolitanas de Belo Horizonte/MG, Recife/PE, Rio de Janeiro/RJ e
São Paulo/SP
(continuação)
Nº do
arquivo

Nível
hierárquico

Título

Ano

Abordagens mais
relevantes

Ementa

Ruídos

Dispõe sobre ruídos urbanos, poluição sonora e proteção do bemestar e do sossego público e dá
outras providências.

Dimensão

Fonte

Data de
acesso

Região Metropolitana do Recife/PE
Legislação estadual

107

54
(Rel.
1A-1)

108

109

60

II

II

II

II

Ambiental

http://legis.alepe.pe.gov.br/ar
quivoTexto.aspx?tiponorma=1&numer 15/07/2015
o=12789&complemento=0&a
no=2005&tipo=

Jurídico-legal
Institucional

http://www.arpe.pe.gov.br/do
wnloadDoc.php?d=imgLegislacao
03/06/2015
&f=20100506175305_LEI_E
STADUAL_13235_CTM_EMTU.PDF

Lei nº 13.254,
de 21 de junho
de 2007

2007

Estrutura o Sistema de Transporte
Coletivo Intermunicipal de Passageiros do Estado de Pernambuco,
autoriza a criação da Empresa
Pernambucana de Transporte Intermunicipal - EPTI, e dá outras
providências.

Institucional

http://legis.alepe.pe.gov.br/ar
quivoTexto.aspx?tiponorma=1&numer 09/07/2015
o=13254&complemento=0&a
no=2007&tipo=

Lei nº 13.461,
de 9 de junho
de 2008

Altera a Lei nº 12.524, de 30 de
dezembro de 2003, para inserir na
estrutura organizacional da Agência de Regulação dos Serviços
Públicos Delegados do Estado de
2008 Estrutura organizacional
Pernambuco - ARPE o Conselho
Superior de Transporte Metropolitano - CSTM e o Conselho Superior de Transporte Intermunicipal CSTI.

Institucional

http://www.arpe.pe.gov.br/leg
isla25/06/2015
cao.php?op=1&codGrupo=2

Lei nº 12.789,
de 28 de abril
de 2005

2005

Lei nº 13.235,
de 24 de maio
de 2007

Interface com terceiros,
personalidade jurídica,
competências, estrutura
2007
organizacional, aspectos econômicofinanceiros

Ratifica o Protocolo de Intenções
celebrado entre o Estado de Pernambuco e os Municípios do Recife e de Olinda, visando à criação
do consórcio público denominado
Consórcio de Transportes da Região Metropolitana do Recife CTM.

Personalidade jurídica,
estrutura organizacional

ANTT/Suepe/Supas - UFSC/LabTrans
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Quadro 2 – Legislação do transporte ferroviário de passageiros nas Regiões Metropolitanas de Belo Horizonte/MG, Recife/PE, Rio de Janeiro/RJ e
São Paulo/SP
(continuação)
Nº do
arquivo

Nível
hierárquico

Título

Ano

Abordagens mais
relevantes

Ementa

Emissões atmosféricas

Institui a Política Estadual de Enfrentamento às Mudanças Climáticas de Pernambuco, e dá outras
providências.

Dimensão

Fonte

Data de
acesso

Região Metropolitana do Recife/PE
Legislação estadual

110

II

Lei nº 14.090,
de 17 de junho
de 2010

2010

IV

Resolução ConMetodologia de identifi- Estabelece metodologia de gradasema nº 004, de
cação e mensuração de ção de impactos ambientais e pro2010
5 de novembro
impactos ambientais,
cedimentos para fixação e aplicade 2010
compensação ambiental ção da compensação ambiental.

II

Lei nº 14.236,
de 13 de de2010
zembro de 2010

113

II

Lei nº 14.249,
de 17 de de2010
zembro de 2010

114

II

111

112

Lei nº 14.264,
de 6 de janeiro
de 2011

ANTT/Supas/Suepe - UFSC/LabTrans

2011

Ambiental

http://legis.alepe.pe.gov.br/ar
quivoTexto.aspx?tiponorma=1&numer 15/07/2015
o=14090&complemento=0&a
no=2010&tipo=

Ambiental

http://www.cprh.pe.gov.br/AR
QUIVOS_ANEXO/Resolu%C3%
15/07/2015
A7%C3%A3o%20Consema
%20004%20de%202010;141
011;20120103.pdf

Ambiental

http://legis.alepe.pe.gov.br/ar
quivoTexto.aspx?tiponorma=
1&numero=14236&complem 15/07/2015
ento=0&ano=2010&tipo=
TEXTOATUALIZADO

Resíduos sólidos

Dispõe sobre a Política Estadual
de Resíduos Sólidos, e dá outras
providências.

Licenciamento ambiental

Dispõe sobre licenciamento ambiental, infrações e sanções administrativas ao meio ambiente, e dá
outras providências.

Ambiental

http://legis.alepe.pe.gov.br/ar
quivoTexto.aspx?tiponorma=1&numer 14/07/2015
o=14249&complemento=0&a
no=2010&tipo=&url=

Estrutura organizacional.

Dispõe sobre a estrutura e o funcionamento do Poder Executivo, e
dá outras providências.

Institucional

http://www.arpe.pe.gov.br/leg
isla25/06/2015
cao.php?op=1&codGrupo=2
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Quadro 2 – Legislação do transporte ferroviário de passageiros nas Regiões Metropolitanas de Belo Horizonte/MG, Recife/PE, Rio de Janeiro/RJ e
São Paulo/SP
(continuação)
Nº do
arquivo

Nível
hierárquico

Título

Ano

Abordagens mais
relevantes

Ementa

Dimensão

Fonte

Data de
acesso

Região Metropolitana do Recife/PE
Legislação estadual

55
(Rel.
1A-1)

115

116

62

II

Personalidade jurídica,
Dispõe sobre a organização dos
competências, organiserviços do Sistema de Transporte
Lei nº 14.474,
zação dos serviços, rePúblico de Passageiros da Região
de 16 de no2011 gimes de delegação, taMetropolitana do Recife vembro de 2011
rifas, aspectos econôSTPP/RMR e autoriza o Poder
mico-financeiros, penaPúblico a delegar a sua execução.
lidades

II

Ruídos

Dispõe sobre a proibição de utilização de aparelhos sonoros ou
musicais no interior de veículos
utilizados no transporte público de
passageiros no âmbito da Região
Metropolitana do Recife - RMR e
no transporte público de passageiros no âmbito intermunicipal, e dá
outras providências.

Acessibilidade

Dispõe sobre a desobrigação de
as pessoas obesas passarem pelos sistemas de bloqueio para controle de acesso quando do embarque ou desembarque nos veículos
utilizados no transporte público de
passageiros no âmbito da Região
Metropolitana do Recife - RMR e
no transporte público de passageiros no âmbito intermunicipal, e dá
outras providencias.

II

Lei nº 14.681,
de 28 de maio
de 2012

Lei nº 14.720,
de 4 de julho de
2012

2012

2012

Institucional
Operacional
Jurídico-legal
Econômicofinanceira
Gestão e controle

http://legis.alepe.pe.gov.br/ar
quivoTexto.aspx?tiponorma=
1&numero=14474&complem 03/06/2015
ento=0&ano=
2011&tipo=&url=

Ambiental

http://legis.alepe.pe.gov.br/ar
quivoTexto.aspx?tiponorma=1&numer 15/07/2015
o=14681&complemento=0&a
no=2012&tipo=&url=

Operacional

http://legis.alepe.pe.gov.br/ar
quivoTexto.aspx?tiponorma=1&numer 15/07/2015
o=14720&complemento=0&a
no=2012&tipo=
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Quadro 2 – Legislação do transporte ferroviário de passageiros nas Regiões Metropolitanas de Belo Horizonte/MG, Recife/PE, Rio de Janeiro/RJ e
São Paulo/SP
(continuação)
Nº do
arquivo

Nível
hierárquico

Título

Ano

Abordagens mais
relevantes

Ementa

Dimensão

Licenciamento ambiental

Disciplina o enquadramento para
Licenciamento Ambiental na
CPRH das atividades de Comércio
e Serviço, quanto ao Potencial
Degradador, conforme previsto no
item 6.1 da Tabela 6 do Anexo I,
da Lei Estadual nº 14.249, de
17/12/2010 alterada pela Lei Estadual nº 14.549, de 21/12/2011.

Ambiental

http://www.cprh.pe.gov.br/AR
QUI15/07/2015
VOS_ANEXO/IN004;1406;20
120829.pdf

Benefícios (gratuidades
e descontos tarifários)

Concede às pessoas com deficiência gratuidade nos veículos do
Sistema de Transporte Público de
Passageiros da Região Metropolitana do Recife - STPP/RMR, e dá
outras providências.

Econômicofinanceira

http://legis.alepe.pe.gov.br/ar
quivoTexto.aspx?tiponorma=1&numer 09/07/2015
o=14916&complemento=0&a
no=2013&tipo=

Ruídos

Regulamenta a Lei nº 14.681, de
28 de maio de 2012, que dispõe
sobre a proibição de utilização de
aparelhos sonoros ou musicais no
interior de veículos utilizados no
transporte público de passageiros
no âmbito da Região Metropolitana
do Recife – RMR e no transporte
público de passageiros no âmbito
intermunicipal.

Ambiental

http://legis.alepe.pe.gov.br/ar
quivoTexto.aspx?tiponorma=6&numer 15/07/2015
o=39466&complemento=0&a
no=2013&tipo=

Institucional

http://legis.alepe.pe.gov.br/ar
quivoTexto.aspx?tiponorma=
1&numero=15452&complem 09/07/2015
ento=0&ano=2015&tipo=
TEXTOATUALIZADO

Fonte

Data de
acesso

Região Metropolitana do Recife/PE
Legislação estadual

117

118

119

120

IV

II

Instrução Normativa CPRH nº
2012
004, de 28 de
agosto de 2012

Lei nº 14.916,
de 18 de janeiro 2013
de 2013

III

Decreto nº
39.466, de 5 de
junho de 2013

II

Lei nº 15.452,
de 15 de janeiro 2015
de 2015

ANTT/Supas/Suepe - UFSC/LabTrans

2013

Organização institucional, competências

Dispõe sobre a estrutura e o funcionamento do Poder Executivo.
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Quadro 2 – Legislação do transporte ferroviário de passageiros nas Regiões Metropolitanas de Belo Horizonte/MG, Recife/PE, Rio de Janeiro/RJ e
São Paulo/SP
(continuação)
Nº do
arquivo

Nível
hierárquico

Título

Ano

Abordagens mais
relevantes

Fonte

Data de
acesso

Ementa

Dimensão

Recursos do FOM
Transportes

Cria o Fundo para Operação e Melhoria dos Transportes Coletivos
Metropolitanos - FOM Transportes.

Institucional
Econômicofinanceira
Ambiental

http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/C
ONTLEI.NSF/c8aa0900025fe
ef6032564ec0060dfff/bd5c10
21/07/2015
399aeadb92032565710057e
e83?OpenDocument&Highlig
ht=0,METROPOLITANA

Acessibilidade

Dispõe sobre a adaptação do
acesso de deficientes físicos às
plataformas e locais de venda de
bilhetes nas estações metroviárias.

Jurídico-legal
Ambiental

http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/C
ONTLEI.NSF/c8aa0900025fe
ef6032564ec0060dfff/f0b0b8
21/07/2015
6c4ef05ae703256545005792
7a?OpenDocument&Highligh
t=0,METROVI%C3%81RIO

Lei Complementar nº 87, de 16
1997
de dezembro de
1997

Serviços supramunicipais, planejamento,
Plano Diretor Metropolitano

Dispõe sobre a Região Metropolitana do Rio de Janeiro, sua composição, organização e gestão, e
sobre a Microrregião dos Lagos,
define as funções públicas e serviços de interesse comum e dá outras providências.

Institucional
Jurídico-legal
Ambiental

http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/c
ontlei.nsf/bff0b82192929c23
03256bc30052cb1c/eb26342 16/07/2015
129c7ae9203256571007be1
53?OpenDocument

Lei nº 2.869, de
18 de dezembro 1997
de 1997

Dispõe sobre o regime de prestação do serviço público de transporte ferroviário e metroviário de pasRegimes de delegação,
sageiros no Estado do Rio de Jatarifas, prestação de
neiro, e sobre o serviço público de
serviço
saneamento básico no Estado do
Rio de Janeiro, e dá outras providências.

Jurídico-legal
Econômicofinanceira

http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/C
ONTLEI.NSF/b24a2da5a077
847c0325
03/06/2015
64f4005d4bf2/11f0811ce731f
9c103256572005919bb?Ope
nDocument

Região Metropolitana do Rio de Janeiro/RJ
Legislação estadual

121

122

123

60
(Rel.
1A-1)

64

II

II

II

II

Lei nº 2.867, de
17 de dezembro 1996
de 1996

Lei nº 2.818, de
3 de novembro
de 1997

1997

ANTT/Suepe/Supas - UFSC/LabTrans
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Quadro 2 – Legislação do transporte ferroviário de passageiros nas Regiões Metropolitanas de Belo Horizonte/MG, Recife/PE, Rio de Janeiro/RJ e
São Paulo/SP
(continuação)
Nº do
arquivo

Nível
hierárquico

Título

Ano

Abordagens mais
relevantes

Ementa

Dimensão

Fonte

Data de
acesso

Região Metropolitana do Rio de Janeiro/RJ
Legislação estadual

124

125

126

61
(Rel.
1A-1)

II

II

II

II

Lei nº 3.295, de
16 de novembro 1999
de 1999

Lei nº 4.191, de
30 de setembro
de 2003

2003

Acessibilidade

Resíduos sólidos

Garante o ingresso e permanência
de cães guias para pessoas portadoras de deficiência visual nos locais que menciona e dá outras
providências.

Dispõe sobre a Política Estadual
de Resíduos Sólidos e dá outras
providências.

Lei nº 4.324, de
12 de maio de
2004

2004

Lei nº 4.555, de
6 de junho de
2005

Extingue a Agência Reguladora de
Serviços Públicos concedidos do
Estado do Rio de Janeiro – ASEP
Personalidade jurídica,
– RJ, cria a Agência Reguladora
competências, estrutura
de Serviços Públicos Concedidos
2005 organizacional, aspecde Transportes Aquaviários, Fertos econômicoroviários e Metroviários e de Rofinanceiros
dovias do Estado do Rio de Janeiro - AGETRANSP e dá outras providências.

ANTT/Supas/Suepe - UFSC/LabTrans

Ruídos

Estabelece diretrizes visando a garantia da saúde auditiva da população do Estado do Rio de Janeiro.

65

Operacional
Ambiental

http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/C
ONTLEI.NSF/c8aa0900025fe
ef6032564ec0060dfff/d4c2d7
21/07/2015
90398b90de0325683300810
48c?OpenDocument&Highlig
ht=0,FERROVI%C3%81RIO

Ambiental

http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/c
ontlei.nsf/f25edae7e64db53b
032564fe005262ef/cf0ea9e4
21/07/2015
3f8af64e83256db300647e83
?OpenDocument&Highlight=
0,POLUI%C3%87%C3%83O

Ambiental

http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/c
ontlei.nsf/f25edae7e64db53b
032564fe005262ef/2affe830b
21/07/2015
3a8967983256e93006bcc52
?OpenDocument&Highlight=
0,POLUI%C3%87%C3%83O

Institucional

http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/c
ontlei.nsf/f25e
dae7e64db53b032564fe0052
03/06/2015
62ef/3bc7af36044933078325
7019005ed063?OpenDocum
ent
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Quadro 2 – Legislação do transporte ferroviário de passageiros nas Regiões Metropolitanas de Belo Horizonte/MG, Recife/PE, Rio de Janeiro/RJ e
São Paulo/SP
(continuação)
Nº do
arquivo

Nível
hierárquico

Título

Ano

Abordagens mais
relevantes

Ementa

Dimensão

Fonte

Data de
acesso

Região Metropolitana do Rio de Janeiro/RJ
Legislação estadual

127

128

129

130

66

II

II

Lei nº 4.733, de
23 de março de
2006

2006

Lei nº 5.192, de
15 de janeiro de 2008
2008

II

Lei nº 5.274, de
25 de junho de
2008

IV

Resolução INEA
nº 6, de 17 de 2009
junho de 2009

2008

Espaços exclusivos para mulheres

Dispõe sobre a destinação de espaços exclusivos para mulheres
nos sistemas ferroviário e metroviário do Estado do Rio de Janeiro.

Gestão Metropolitana
consorciada

Dispõe sobre a elaboração do
Plano Diretor Metropolitano do Estado do Rio de Janeiro.

Horários das partidas

Obriga as concessionárias que
operam os transportes metroviário
e ferroviário a instalar painel eletrônico informando os horários das
partidas e dá outras providências.

Fiscalização ambiental

Disciplina o procedimento para o
exercício do poder de polícia ambiental pelo Instituto Estadual do
Ambiente - INEA, e dá outras providências.

ANTT/Suepe/Supas - UFSC/LabTrans

Operacional

http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/C
ONTLEI.NSF/c8aa0900025fe
e
f6032564ec0060dfff/8b7edb6 21/07/2015
6591cb20b832571450063d5
5e?OpenDocument&Highligh
t=0,METROVI%C3%81RIO

Ambiental

http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/C
ONTLEI.NSF/c8aa0900025fe
ef6032564ec0060dfff/7ec12f
21/07/2015
911e6383ca832573d200617
aa2?OpenDocument&Highlig
ht=0,METROPOLITANA

Operacional

http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/C
ONTLEI.NSF/c8aa0900025f
eef6032564ec0060dfff/7fa0
1089e00cbc6283257474005 21/07/2015
de91b?OpenDocument&High
light=0,FERROVI%C3%8
1RIO

Ambiental

http://www.inea.rj.gov.br/cs/g
roups/public/@inter_pres_as
pres/documents/document/z 21/07/2015
wff/mda2/~edisp/inea_00671
8.pdf
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Quadro 2 – Legislação do transporte ferroviário de passageiros nas Regiões Metropolitanas de Belo Horizonte/MG, Recife/PE, Rio de Janeiro/RJ e
São Paulo/SP
(continuação)
Nº do
arquivo

Nível
hierárquico

Título

Ano

Abordagens mais
relevantes

Ementa

Dimensão

Fonte

Data de
acesso

Região Metropolitana do Rio de Janeiro/RJ
Legislação estadual

131

132

133

II

II

IV

Lei nº 5.628, de
29 de dezembro 2009
de 2009

Lei nº 5.690, de
14 de abril de
2010

2010

Resolução
AGETRANSP nº
2011
9, de 22 de
agosto de 2011

ANTT/Supas/Suepe - UFSC/LabTrans

Sistema de bilhetagem
única

Institui o bilhete único nos serviços
de transporte coletivo intermunicipal de passageiros na região metropolitana do Estado do Rio de
Janeiro e dá outras providências.

Emissões atmosféricas

Institui a Política Estadual sobre
Mudança Global do Clima e Desenvolvimento Sustentável e dá
outras providências.

Definição de responsabilidades e penalidades
em caso de acidentes
com danos ambientais

Estabelece procedimentos para a
comunicação de incidentes da
operação à Agência Reguladora
de Serviços Públicos Concedidos
de Transporte Aquaviários, Ferroviários e Metroviários e de Rodovias do Estado do Rio de Janeiro AGETRANSP pelas concessionárias e permissionárias de serviços
públicos sob sua regulação.

Operacional

http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/C
ONTLEI.NSF/69d903072446
02bb032567e800668618/76d
e911502259106832576a100 23/07/2015
60ff9f?OpenDocument&Highl
ight=0,transporte,de,passa
geiros

Ambiental

http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/C
ONTLEI.NSF/c8aa0900025fe
ef6032564ec0060dfff/a95939
21/07/2015
61f9d00ab28325770a005bd6
a4?OpenDocument&Highligh
t=0,5690

Gestão e controle
Ambiental

http://www.agetransp.rj.gov.b
r/agetransp/index.php/agetra
nsp/resolucoes/finish/1621/07/2015
resolucoes/72-resolucaoagetransp-n-09-de-22-deagosto-de-2011

67
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Quadro 2 – Legislação do transporte ferroviário de passageiros nas Regiões Metropolitanas de Belo Horizonte/MG, Recife/PE, Rio de Janeiro/RJ e
São Paulo/SP
(continuação)
Nº do
arquivo

Nível
hierárquico

Título

Ano

Abordagens mais
relevantes

Dimensão

Fonte

Data de
acesso

Ambiental

http://download.rj.gov.br/doc
umentos/10112/1052411/DLFE53946.pdf/Res_CONEMA_4
2_12.pdf

21/07/2015

Segurança
Ambiental

http://www.agetransp.rj.gov.b
r/agetransp/index.php/agetra
nsp/resolucoes/finish/1621/07/2015
resolucoes/844-resolucaoagetransp-n-18-de-17-demarco-de-2014

Gestão e controle
Institucional
Segurança

http://www.agetransp.rj.gov.b
r/agetransp/index.php/agetra
nsp/resolucoes/finish/1621/07/2015
resolucoes/941-resolucaoagetransp-n-20-de-10-dejunho-de-2014

Ementa

Região Metropolitana do Rio de Janeiro/RJ
Legislação estadual

134

135

136

68

IV

Resolução CONEMA nº 42, de
2012
17 de agosto de
2012

IV

Resolução
AGETRANSP nº
2014
18, de 18 de
março de 2014

IV

Resolução
AGETRANSP nº
2014
20, de 10 de junho de 2014

Licenciamento ambiental

Dispõe sobre as atividades que
causam ou possam causar impacto ambiental local, fixa normas gerais de cooperação federativa nas
ações administrativas decorrentes
do exercício da competência comum relativas à proteção das paisagens naturais notáveis, à proteção do meio ambiente e ao combate à poluição em qualquer das
suas formas, conforme previsto na
Lei Complementar nº 140/2011, e
dá outras providências.

Plano de contingência
integrado, cartão siga
viagem

Estabelece procedimentos relativos ao Plano de Contingência Integrado a serem observados pelas
concessionárias de transporte público de alta capacidade reguladas
pela AGETRANSP nas hipóteses
que menciona e dá outras providências.

Fiscalização conveniada, competências, procedimentos

Aprova procedimentos a serem
adotados nas hipóteses em que
menciona.

ANTT/Suepe/Supas - UFSC/LabTrans
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Quadro 2 – Legislação do transporte ferroviário de passageiros nas Regiões Metropolitanas de Belo Horizonte/MG, Recife/PE, Rio de Janeiro/RJ e
São Paulo/SP
(continuação)
Nº do
arquivo

Nível
hierárquico

Título

Ano

Abordagens mais
relevantes

Fonte

Data de
acesso

Ementa

Dimensão

Constituição, atribuições

Institui a Câmara Metropolitana de
Integração Governamental do Rio
de Janeiro e o Grupo Executivo de
Gestão Metropolitana e dá outras
providências.

Institucional

http://www.sindusconrio.com.br/n_agenda/d_1208 09/07/2015
14/44905.pdf

Prevenção de acidentes, programas ambientais

Estabelece procedimentos e instrução para elaboração de Programa Anual de Prevenção de
Acidentes Ferroviários por Falha
Humana - Concessionária Supervia.

Gestão e controle
Segurança

http://www.agetransp.rj.gov.b
r/agetransp/index.php/agetra
nsp/resolucoes/finish/1621/07/2015
resolucoes/1029-resolucaoagetransp-n-22-de-27-deagosto-de-2014

Atendimento a usuários

Estabelece os procedimentos para
os serviços de atendimento aos
usuários dos serviços de transporte aquaviário, metroviário, ferroviário e de rodovias regulados pela
AGETRANSP, e dá outra providências.

Gestão e controle

http://www.agetransp.rj.gov.b
r/agetransp/index.php/agetra
nsp/resolucoes/finish/1621/07/2015
resolucoes/1133-resolucaoagetransp-n-25-de-23-dedezembro-de-2014

Diversas

Dispõe sobre a Política Urbana e
Ambiental do Município, institui o
Plano Diretor de Desenvolvimento
Urbano Sustentável do Município
do Rio de Janeiro e dá outras providências.

Ambiental

http://mail.camara.rj.gov.br/A
PL/Legislativos/contlei.nsf/a9
9e317a9cfec3830325686200
20/08/2014
71f5d2/cdd6a33fa14df52483
2578300076df48?OpenDocu
ment

Região Metropolitana do Rio de Janeiro/RJ
Legislação estadual

137

138

139

III

Decreto nº
44.905, de 11
de agosto de
2014

2014

IV

Resolução
AGETRANSP nº
2014
22, de 27 de
agosto de 2014

IV

Resolução
AGETRANSP nº
25, de 23 de
2014
dezembro de
2014

Legislação do Município do Rio de Janeiro

262
(Rel.
1A-1)

II

Lei Complementar nº 111, de 1º
2011
de fevereiro de
2011

ANTT/Supas/Suepe - UFSC/LabTrans
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Quadro 2 – Legislação do transporte ferroviário de passageiros nas Regiões Metropolitanas de Belo Horizonte/MG, Recife/PE, Rio de Janeiro/RJ e
São Paulo/SP
(continuação)
Nº do
arquivo

Nível
hierárquico

Título

Ano

Abordagens mais
relevantes

Ementa

Dimensão

Fonte

Data de
acesso

Região Metropolitana do Rio de Janeiro/RJ
Legislação do Município do Rio de Janeiro

140

141

Lei nº 3.050, de
7 de julho de
2000

II

Lei nº 5.211, de
1º de julho de
2010

II

2000

2010

Sanitários

Sistema de bilhetagem
única

Dispõe sobre a obrigatoriedade da
instalação de sanitários nas estações do metrô.

Institui o bilhete único municipal.

Operacional
Ambiental

http://mail.camara.rj.gov.br/A
PL/Legislativos/contlei.nsf/7c
b7d306c2b748cb032579600
0610ad8/14366a10d3e112c0
23/07/2015
032576ac0072e7c2?OpenDo
cument&Highlight=0,METR%C
3%94

Operacional

http://mail.camara.rj.gov.br/A
PL/Legislativos/contlei.nsf/7c
b7d306c2b748cb032579600
0610ad8/972555bd122a64bc
23/07/2015
03257758007ed361?OpenD
ocument&Highlight=0,TRANSPO
RTE,DE,PASSAGEIROS

Institucional

http://www.al.sp.gov.br/repos
itorio/legislacao/lei.complement 15/07/2015
ar/1974/lei.complementar-9429.05.1974.html

Região Metropolitana de São Paulo/SP
Legislação estadual

142

70

II

Lei Complementar nº 94, de 29
1974
de maio de
1974

Competências, estrutura organizacional

Dispõe sobre a Região Metropolitana da Grande São Paulo.

ANTT/Suepe/Supas - UFSC/LabTrans
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Quadro 2 – Legislação do transporte ferroviário de passageiros nas Regiões Metropolitanas de Belo Horizonte/MG, Recife/PE, Rio de Janeiro/RJ e
São Paulo/SP
(continuação)
Nº do
arquivo

Nível
hierárquico

Título

Ano

Abordagens mais
relevantes

Ementa

Dimensão

Licenciamento ambiental

Dispõe sobre o controle da poluição do meio ambiente.

Ambiental

http://www.al.sp.gov.br/repos
itorio/legislacao/lei/1976/lei- 20/07/2015
997-31.05.1976.html

Licenciamento ambiental

Aprova o Regulamento da Lei n.
997, de 31 de maio de 1976, que
dispõe sobre a Prevenção e o
Controle da Poluição do Meio Ambiente.

Ambiental

http://licenciamento.cetesb.s
p.gov.br/Servicos/licenciame
nto/postos/legislacao/Decret
o_Estadual_8468_76.pdf

Cria a Secretaria de Estado dos
Transportes Metropolitanos e dá
providências correlatas.

Institucional

http://www.al.sp.gov.br/repos
itorio/legislacao/lei/1991/lei- 09/07/2015
7450-16.07.1991.html

Econômicofinanceira

http://www.al.sp.gov.br/repos
itorio/legislacao/lei.complement 09/07/2015
ar/1991/lei.complementar666-26.11.1991.html

Econômicofinanceira

http://www.al.sp.gov.br/repos
itorio/legislacao/decreto/1992/d 09/07/2015
ecreto-3475301.04.1992.html

Fonte

Data de
acesso

Região Metropolitana de São Paulo/SP
Legislação estadual

II

Lei nº 997, de
31 de maio de
1976

144

III

Decreto nº
8.468, de 8 de
setembro de
1976

1976

145

II

Lei nº 7.450, de
16 de julho de
1991

Personalidade jurídica,
1991 competências, estrutura
organizacional

II

Lei Complementar nº 666, de 26
1991
de novembro de
1991

143

146

147

III

1976

Decreto nº
34.753, de 1º de 1992
abril de 1992

ANTT/Supas/Suepe - UFSC/LabTrans

Benefícios (gratuidades
e descontos tarifários)

Autoriza o Poder Executivo a conceder isenção de tarifas de transporte às pessoas portadoras de
deficiência e dá outras providências

Benefícios (gratuidades
e descontos tarifários)

Regulamenta a Lei Complementar
n.º 666, de 26 de novembro de
1991, que concede isenção de pagamento de tarifas de transporte
coletivo urbano e dá providências
correlatas.
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Quadro 2 – Legislação do transporte ferroviário de passageiros nas Regiões Metropolitanas de Belo Horizonte/MG, Recife/PE, Rio de Janeiro/RJ e
São Paulo/SP
(continuação)
Nº do
arquivo

Nível
hierárquico

Título

Ano

Abordagens mais
relevantes

Ementa

Dimensão

Delegação, remuneração, sanções, direitos e
deveres, contrato

Dispõe sobre o regime de concessão de obras públicas, de concessão e permissão de serviços públicos e dá providências correlatas.

Jurídico-legal

http://www.al.sp.gov.br/repos
itorio/legislacao/lei/1992/lei- 09/07/2015
7835-08.05.1992.html

Institucional

http://www.al.sp.gov.br/repos
itorio/legislacao/lei/1992/lei- 02/06/2015
7861-28.05.1992.html

Ambiental

http://www.al.sp.gov.br/repos
itorio/legislacao/lei/1994/lei- 20/07/2015
8943-29.09.1994.html

Fonte

Data de
acesso

Região Metropolitana de São Paulo/SP
Legislação estadual

II

Lei nº 7.835, de
8 de maio de
1992

1992

II

Lei nº 7.861, de
28 de maio de
1992

Personalidade jurídica,
Autoriza o Poder Executivo a
aspectos econômicoconstituir a Companhia Paulista de
1992
financeiros, objetivos,
Trens Metropolitanos - CPTM, e
estrutura organizacional
dá outras providências.

II

Lei nº 8.943, de
29 de setembro
de 1994

Licenciamento ambiental

Dá nova redação aos Artigos 7°,
8°, 9° e revoga o Artigo 12 da Lei
n° 997, de 31 de maio de 1976,
que dispõe sobre o controle da poluição do meio ambiente.

150

III

Decreto nº
40.700, de 6 de
março de 1996

1996

Emissões atmosféricas

Cria o Programa Operativo de
Controle da Poluição do Sistema
de Transportes do Estado de São
Paulo e dá providências correlatas.

Ambiental

http://www.al.sp.gov.br/repos
itorio/legislacao/decreto/1996/d 20/07/2015
ecreto-4070006.03.1996.html

151

II

Lei nº 9.477, de
30 de dezembro 1996
de 1996

Licenciamento ambiental

Altera a Lei nº 997, de 31 de maio
de 1976.

Ambiental

http://www.al.sp.gov.br/repos
itorio/legislacao/lei/1996/lei- 20/07/2015
9477-30.12.1996.html

II

Lei nº 9.914, de
12 de fevereiro
de 1998

Benefícios (gratuidades
e descontos tarifários)

Autoriza o acesso, a título gratuito,
de policiais militares às estações e
trens da Companhia Paulista de
Trens Metropolitanos – CPTM.

Econômicofinanceira

http://www.al.sp.gov.br/repos
itorio/legislacao/lei/1998/lei- 09/07/2015
9914-12.02.1998.html

148

80
(Rel.
1A-1)

149

152

72

1994

1998
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Quadro 2 – Legislação do transporte ferroviário de passageiros nas Regiões Metropolitanas de Belo Horizonte/MG, Recife/PE, Rio de Janeiro/RJ e
São Paulo/SP
(continuação)
Nº do
arquivo

Nível
hierárquico

Título

Ano

Abordagens mais
relevantes

Ementa

Institucional

http://www.al.sp.gov.br/repos
itorio/legislacao/decreto/2005/d 21/07/2015
ecreto-4975204.07.2005.html

Ambiental

http://www.al.sp.gov.br/repos
itorio/legislacao/lei/2006/lei- 15/07/2015
12300-16.03.2006.html

Dimensão

Fonte

Data de
acesso

Região Metropolitana de São Paulo/SP
Legislação estadual

153

III

Decreto nº
49.752, de 4 de
julho de 2005

154

II

Lei nº 12.300,
de 16 de março
de 2006

2005

Competências, estrutura organizacional

Reorganiza a Secretaria dos
Transportes Metropolitanos e dá
providências correlatas.

2006

Resíduos sólidos

Institui a Política Estadual de Resíduos Sólidos e define princípios
e diretrizes.

Competências

Institui a Comissão de Monitoramento das Concessões e Permissões de Serviços Públicos dos Sistemas de Transportes de Passageiros delegados à iniciativa privada, no âmbito de competência da
Secretaria dos Transportes Metropolitanos.

Institucional

http://www.al.sp.gov.br/repos
itorio/legislacao/decreto/2006/d 09/07/2015
ecreto-5130828.11.2006.html

2009

Emissões atmosféricas,
transporte sustentável

Institui a Política Estadual de Mudanças Climáticas - PEMC.

Ambiental

http://www.al.sp.gov.br/repos
itorio/legislacao/lei/2009/lei- 15/07/2015
13798-09.11.2009.html

2010

Transporte sustentável,
emissões atmosféricas,
programas ambientais

Regulamenta a Lei nº 13.798, de 9
de novembro de 2009, que dispõe
sobre a Política Estadual de Mudanças Climáticas.

Ambiental

http://www.al.sp.gov.br/repos
itorio/legislacao/decreto/2010/d 15/07/2015
ecreto-5594724.06.2010.html

155

III

Decreto nº
51.308, de 28
2006
de novembro de
2006

156

II

Lei nº 13.798,
de 9 de novembro de 2009

III

Decreto nº
55.947, de 24
de junho de
2010

157
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Quadro 2 – Legislação do transporte ferroviário de passageiros nas Regiões Metropolitanas de Belo Horizonte/MG, Recife/PE, Rio de Janeiro/RJ e
São Paulo/SP
(continuação)
Nº do
arquivo

Nível
hierárquico

Título

Ano

Abordagens mais
relevantes

Ementa

Dimensão

Fonte

Data de
acesso

Organização institucional

Dispõe sobre as alterações de
denominação e transferências que
especifica, define a organização
básica da Administração Direta e
suas entidades vinculadas e dá
providências correlatas.

Institucional

http://www.al.sp.gov.br/norm
a/?id=160984

15/07/2015

Atribuições, planejamento

Reorganiza a Região Metropolitana da Grande São Paulo, cria o
respectivo Conselho de Desenvolvimento e dá providências correlatas.

Institucional
Operacional
Gestão e controle
Ambiental

http://www.al.sp.gov.br/repos
itorio/legislacao/lei.complement 15/07/2015
ar/2011/lei.complementar1139-16.06.2011.html

Organização institucional

Altera o Decreto nº 49.752, de 4
de julho de 2005, que reorganiza a
Secretaria dos Transportes Metropolitanos e dá providências correlatas.

Institucional

http://www.al.sp.gov.br/repos
itorio/legislacao/decreto/2011/d 15/07/2015
ecreto-5712712.07.2011.html

Benefícios (gratuidades
e descontos tarifários)

Autoriza o Poder Executivo a implementar a gratuidade nos transportes públicos de passageiros às
pessoas maiores de 60 anos, na
forma que especifica.

Gestão e controle
Econômicofinanceira

http://www.al.sp.gov.br/repos
itorio/legislacao/lei/2013/lei- 09/07/2015
15187-29.10.2013.html

Emissões atmosféricas

Estabelece novos padrões de qualidade do ar e dá providências correlatas.

Ambiental

http://www.al.sp.gov.br/repos
itorio/legislacao/decreto/2013/d 15/07/2015
ecreto-5911323.04.2013.html

Região Metropolitana de São Paulo/SP
Legislação estadual

158

159

160

161

162

74

III

Decreto nº
56.635, de 1º de 2011
janeiro de 2011

II

Lei Complementar nº 1.139, de
2011
16 de junho de
2011

III

Decreto nº
57.127, de 12
2011
de julho de 2011

II

III

Lei nº 15.187,
de 29 de outubro de 2013

2013

Decreto nº
59.113, de 23
2013
de abril de 2013
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Quadro 2 – Legislação do transporte ferroviário de passageiros nas Regiões Metropolitanas de Belo Horizonte/MG, Recife/PE, Rio de Janeiro/RJ e
São Paulo/SP
(continuação)
Nº do
arquivo

Nível
hierárquico

Título

Ano

Abordagens mais
relevantes

Ementa

Programas ambientais

Estabelece cooperação técnica
entre as Secretarias de Estado do
Meio Ambiente e de Transportes
Metropolitanos visando à implantação de ações, projetos, campanhas e programas de educação
ambiental.

Atribuições, estrutura
organizacional, finalidades institucionais

Organiza a Estrada de Ferro
Campos do Jordão, da Secretaria
dos Transportes Metropolitanos, e
dá providências correlatas.

Benefícios (gratuidades
e descontos tarifários)

Regulamenta a Lei nº 15.187, de
2013, que autoriza o Poder Executivo a implementar a gratuidade
nos transportes públicos de passageiros às pessoas maiores de
60 anos, na forma que especifica.

Dimensão

Fonte

Data de
acesso

Ambiental

http://www.ambiente.sp.gov.
br/legislacao/files/2013/10/R
esolu%C3%A7%C3%A3oConjunta-SMA-STM-012013.pdf

20/07/2015

Região Metropolitana de São Paulo/SP
Legislação estadual

163

164

165

166

IV

II

III

IV

Resolução conjunta SMA-STM
2013
nº 01, de 15 de
outubro de 2013

Decreto nº
60.071, de 16
de janeiro de
2014

Decreto nº
60.595, de 2 de
julho de 2014

2014

2014

Resolução SMA
Resíduos sólidos, logísnº 45, de 23 de 2015
tica reversa
junho de 2015

ANTT/Supas/Suepe - UFSC/LabTrans

Define as diretrizes para implementação e operacionalização da
responsabilidade pós consumo no
Estado de São Paulo, e dá providências correlatas.

75

Institucional

http://www.al.sp.gov.br/repos
itorio/legislacao/decreto
09/07/2015
/2014/decreto-6007116.01.2014.html

Econômicofinanceira

http://www.al.sp.gov.br/repos
itorio/legislacao/decreto/2014/d 09/07/2015
ecreto-6059502.07.2014.html

Ambiental

http://www.ambiente.sp.gov.
br/legislacao/files/2015/06/R
esolu%C3%A7%C3%A3oSMA-045-2015-Processo9908-2011-Define-as-diretri
20/07/2015
zes-para-implementa%C3%
A7%C3% A3o-e-operacio
naliza%C3% A7%C3%A3oda-responsabilidade-p%C3%
B3s-consumo-22-6-2015.pdf
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Quadro 2 – Legislação do transporte ferroviário de passageiros nas Regiões Metropolitanas de Belo Horizonte/MG, Recife/PE, Rio de Janeiro/RJ e
São Paulo/SP
(continuação)
Nº do
arquivo

Nível
hierárquico

Título

Ano

Abordagens mais
relevantes

Ementa

Dimensão

Competências, contratos

Autoriza a constituição da Companhia do Metropolitano de São Paulo – METRÔ, e dá outras providências.

Jurídico-legal
Institucional

http://cmspbdoc.inf.br/iah/fullt
21/07/2015
ext/leis/L6988.pdf

Integração com as linhas metroviárias e ferroviárias

Dispõe sobre a organização dos
serviços do Sistema de Transporte
Coletivo Urbano de Passageiros
na Cidade de São Paulo, autoriza
o Poder Público a delegar a sua
execução, e dá outras providências.

Operacional
Jurídico-legal
Institucional
Econômicofinanceira

http://www3.prefeitura.sp.gov
.br/cadlem/secretarias/negoci
os_juridicos/cadlem/integra.a 09/07/2015
sp?alt=13122001L%2013241
0000

Gestão e controle

http://www3.prefeitura.sp.gov
.br/cadlem/secretarias/negoci
os_juridicos/cadlem/integra.a
sp?alt=27062006L%2014173
09/07/2015
0000%20%20%20%20%20
%20%20%20%20%20%20%
20&secr=&depto=&descr_tip
o=LEI

Jurídico-legal
Operacional
Econômicofinanceira
Ambiental

http://www3.prefeitura.sp.gov
.br/cadlem/secretarias/negoci
os_juridicos/cadlem/integra.a
sp?alt=25072007L%2014490
09/07/2015
0000%20%20%20%20%20
%20%20%20%20%20%20%
20&secr=5&depto=0&descr_t
ipo=LEI

Fonte

Data de
acesso

Região Metropolitana de São Paulo/SP
Legislação do Município de São Paulo

167

168

169

170

76

II

II

II

II

Lei nº 6.988, de
26 de dezembro 1966
de 1966

Lei nº 13.241,
de 12 de de2001
zembro de 2001

Lei nº 14.173,
de 26 de junho
de 2006

Lei nº 14.490,
de 24 de julho
de 2007

Indicadores de desempenho

Estabelece indicadores de desempenho relativos à qualidade dos
serviços públicos no Município de
São Paulo e dá outras providências.

Integração, melhoria do
meio ambiente, tipos de
2007
veículos/serviços, delegação, receitas

Dispõe sobre a constituição, organização e montagem do Sistema
Municipal de Transporte Público
Urbano sobre Trilhos na área e
nos termos que especifica, e dá
outras providências.

2006
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Quadro 2 – Legislação do transporte ferroviário de passageiros nas Regiões Metropolitanas de Belo Horizonte/MG, Recife/PE, Rio de Janeiro/RJ e
São Paulo/SP
(conclusão)
Nº do
arquivo

Nível
hierárquico

Título

Ano

Abordagens mais
relevantes

Ementa

Dimensão

Fonte

Data de
acesso

Região Metropolitana de São Paulo/SP
Legislação do Município de São Paulo

171

II

Lei nº 16.174,
de 22 de abril
de 2015

ANTT/Supas/Suepe - UFSC/LabTrans

Estabelece regramento e medidas
para fomento ao reuso de água
para aplicações não potáveis, oriundas do polimento do efluente final do tratamento de esgoto, de
Lavagem de trens urba- recuperação de água de chuva, da
2015
nos
drenagem de recintos subterrâneos e de rebaixamento de lençol
freático e revoga a Lei Municipal
nº 13.309/2002, no âmbito do Município de São Paulo e dá outras
providências.

Ambiental

77
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.br/cadlem/secretarias/negoci
os_juridicos/cadlem/integra.a 21/07/2015
sp?alt=23042015L%2016174
0000

Estudos e Pesquisas para subsidiar o Aprimoramento do Arcabouço Regulatório do Transporte Ferroviário de Passageiros
Relatório 1A-2

78

ANTT/Suepe/Supas - UFSC/LabTrans

Estudos e Pesquisas para subsidiar o Aprimoramento do Arcabouço Regulatório do Transporte Ferroviário de Passageiros
Relatório 1A-2

APÊNDICE C – Legislação
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Legislação internacional
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Quadro 3 – Legislação sobre o setor ferroviário de passageiros na Região Metropolitana de Berlim (Alemanha)
(continua)
Nº do
arquivo

13
(Rel.
1A-1)

1

2

Nível hierárquico

Título Traduzido

Título Original

Ano

Abordagens mais
relevantes

Ementa

Dimensão

Competências, atribuições e responsabilidades, subsídios

Transfere a responsabilidade do funcionamento do Transporte
Público regional para
os Estados. Fixa uma
porcentagem de distribuição de verbas federais para o financiamento do transporte
público nos estados.

Econômicofinanceira
Institucional

http://www.gesetze
-iminter06/05/2015
net.de/bundesrecht
/regg/gesamt.pdf

Jurídico-legal
Institucional
Operacional
Gestão e controle
Econômicofinanceira
Ambiental

http://bravors.brand
en06/05/2015
burg.de/de/gesetze
-212798

Institucional

http://bravors.brand
enburg.de/de/verwalt 21/05/2015
ungsvorschriften216388

RegG - Lei sobre
a regionalização
do transporte público

RegG -Gesetz zur Regionalisierung des
1993
öffentlichen Personennahverkehrs

II

ÖPNVG - Lei sobre o transporte
público no estado
de Brandenburg

Competências, responsabilidades, subsídios, financiamenÖPNVG - Gesetz über
to, sistemas de inden öffentlichen Performação, sistema
1995
sonennahverkehr im
tarifário, conexões,
Land Brandenburg
acessibilidade, educação para o trânsito, integração, contratos, eficiência

Dispõe sobre as regras gerais do transporte público estadual
(Berlin/Brandenburg).

IV

Responsabilidades no domínio
dos transportes
ferroviários não
estatais

Zusammenarbeit und
Abgrenzung von Zuständigkeiten im Be1997
reich der nichtbundeseigenen Eisenbahnen

Define o responsável
estadual pela fiscalização de trens não estatais.

II

ANTT/Supas/Suepe - UFSC/LabTrans

Competências, atribuições e responsabilidades

83

Fonte

Data de
acesso
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Quadro 3 – Legislação sobre o setor ferroviário de passageiros na Região Metropolitana de Berlim (Alemanha)
(continuação)
Nº do
arquivo

3

4

5

6

84

Nível hierárquico

Título Traduzido

Título Original

Abordagens mais
relevantes

Ementa

IV

Acordo entre o
Ministério Estadual do Interior
com a Deutsche
Bahn AG

Bekanntmachung der
Vereinbarung
zwischen den Innenministern/-senatoren
für Inneres der Länder
und der Deutschen
Bahn AG

Plano de contingência, acidente

Dispõe sobre serviços
de segurança e acidentes nas ferrovias.

Institucional
Segurança

http://bravors.brand
enburg.de/de/verwalt 21/05/2015
ungsvorschriften216521

1998

IV

Acordo entre o
Governo do Estado de Brandenburgo e o Senado
de Berlim para
prestação de
transporte ferroviário de passageiros (trem regional)na região de
Berlin / Brandenburg

Bekanntmachung der
Vereinbarung
zwischen der Regierung des Landes Brandenburg und dem
Senat von Berlin über
die Bereitstellung
eines ausreichenden
Angebotes im
Schienenpersonennahverkehr (SPNV) in
der Region Berlin/Brandenburg

Planejamento do
transporte ferroviário Dispõe sobre o serviço
1998 regional, integração
ferroviário na RM de
operacional, financiBerlim (S-Bahn)
amento

Institucional
Operacional
Econômicofinanceira

http://bravors.brand
enburg.de/de/verwalt 21/05/2015
ungsvorschriften216449

IV

Proteção contra
incêndios e assistência na área da
Deutsche Bahn
AG

Brandschutz und Hilfeleistung im Bereich
der Deutschen Bahn
AG

Plano de contingência, medidas preven2000 tivas, danos ambientais, acidentes, controle de emergência

Dispõe sobre a proteção contra incêndios
nas áreas da Deutsche Bahn.

Operacional
Ambiental
Segurança

http://bravors.brand
enburg.de/de/verwalt 21/05/2015
ungsvorschriften218433

II

BbgSchulG - Lei
sobre escolas em
Brandenburg

Gesetz über die Schulen im Land BrandenBenefícios (gratuidaburg (Branden2002 des e descontos tariburgisches Schulgefários)
setz BbgSchulG)

Dispõe sobre o transporte escolar.

Econômicofinanceira

http://bravors.brand
en21/05/2015
burg.de/de/gesetze
-212992#

Ano

ANTT/Suepe/Supas - UFSC/LabTrans

Dimensão

Fonte

Data de
acesso
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Quadro 3 – Legislação sobre o setor ferroviário de passageiros na Região Metropolitana de Berlim (Alemanha)
(conclusão)
Nº do
arquivo

7

Nível hierárquico

II

Título Traduzido

BbgUVPG -Lei
sobre Impacto
Ambiental de
Brandenburg

ANTT/Supas/Suepe - UFSC/LabTrans

Título Original

BbgUVPG - Brandenburgisches Gesetz
über die Umweltverträglichkeitsprüfung

Ano

2002

Abordagens mais
relevantes

Ementa

Licença Ambiental,
licenças para obras
de melhoramentos/
expansão da oferta

O objetivo desta Lei é
garantir os efeitos de
determinados projetos
públicos e privados e
determinar planos e
programas para a proteção ambiental e o
impacto sobre o ambiente, no contexto das
avaliações ambientais
(EIA e Avaliação Ambiental Estratégica).

85

Dimensão

Ambiental

Fonte

Data de
acesso

http://bravors.brand
en31/07/2015
burg.de/de/gesetze
-212458
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Região Metropolitana de Toronto
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Quadro 4 – Legislação sobre o setor ferroviário de passageiros na Região Metropolitana de Toronto (Canadá)
(continua)
Nº do
arquivo

Nível hierárquico

Título Traduzido

1

II

Lei da Agência da
Coroa

Crown Agency Act

1990

2

II

Código Municipal
de Toronto – Capítulo 591, Ruídos

Toronto Municipal
Code - Chapter
591, Noise

2003

Ruídos

3

4

5

Título original

Ano

Abordagens mais
relevantes

Ementa

Dimensão

Fonte

Data de
acesso

Institucional

http://www.canlii.org
/en/on/laws/stat/rso1990-c23/04/2015
c48/latest/rso-1990c-c48.html

Trata sobre ruídos.

Ambiental

http://www.toronto.c
a/legdocs/municode 13/07/2015
/1184_591.pdf

Cria a Metrolinx.

Jurídico-legal
Institucional
Gestão e controle
Econômicofinanceira

http://www.ontario.c
a/laws/statute/06g1 23/04/2015
6

Define Agência da CoPersonalidade jurídica
roa e seu status.

II

Lei da Metrolinx,
2006

Metrolinx Act, 2006

2006

Deveres e poderes da
Corporação, questões
financeiras, responsabilidades, regulações

II

Lei da Cidade de
Toronto, 2006 (Transportes Sistemas de
transporte de
passageiros)

City of Toronto Act,
2006 (Transportation - Passenger
transportation systems)

2006

Jurisdição, delegação

Trata sobre os sistemas de transporte de
passageiros.

Jurídico-legal
Institucional

http://www.toronto.c
a/legdocs/bylaws/la 13/07/2015
wmcode.htm

IV

Regulação de Ontario 189/09 –
Área de serviço
da Go Transit

Ontario Regulation189/09 - GO
Transit Service
Area

2009

Área de atuação

Define a área de serviço da GO Transit.

Institucional

http://www.ontario.c
a/laws/regulation/09 23/04/2015
0189
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Quadro 4 – Legislação sobre o setor ferroviário de passageiros na Região Metropolitana de Toronto (Canadá)
(continuação)
Nº do
arquivo

6

7

8

9

10

90

Nível hierárquico

IV

IV

Título Traduzido

Estatuto nº 1 da
TTC

Estatuto nº 10

Título original

TTC By-law nº1

By-law nº 10

II

Lei do Ministério
da Infraestrutura

Ministry of Infrastructure Act

II

Código Municipal
de Toronto – Capítulo 415, Desenvolvimento da
terra

Toronto Municipal
Code - Chapter
415, Development
of land

IV

Estatuto nº 2A

By-law nº 2A

Ano

Abordagens mais
relevantes

Ementa

Dimensão

Fonte

Data de
acesso

2009

Tarifa, transporte de
animais, cão-guia,
medidas de seguranLei municipal que reça, conduta, recusa
gulamenta a utilização
de transporte, bagado sistema de transgem, transporte e por- porte de passageiros
te de material perigolocal
so, uso de cigarros,
penalidades

Gestão e controle
Operacional
Econômicofinanceira
Ambiental
Segurança

https://www.ttc.ca/R
iding_the_TTC/TTC 23/04/2015
_Bylaws/index.jsp

2011

Personalidade jurídica, estrutura, competências, atendimento
ao cliente

Um estatuto tratando
generalizadamente do
Comitê de Serviço
Consultivo da Corporação GO Transit.

Institucional
Gestão e controle

http://www.gotransit
.com/public/en/docs
23/04/2015
/bylaws/ByLaw_10_EN.pdf

2011

Personalidade jurídica, estrutura, competências

Lei sobre o Ministro da
Infraestrutura.

Institucional

http://www.canlii.org
/en/on/laws/stat/so2011-c-9-sch23/04/2015
27/latest/so-2011-c9-sch-27.html

2013

Definição das áreas
de preservação, inclu- Trata sobre terras amindo bermas ferroviá- bientalmente protegirias, barreiras acústidas.
cas, defensas.

Ambiental
Segurança

http://www.toronto.c
a/legdocs/municode 13/07/2015
/1184_415.pdf

Tarifas, planejamento Estabelecimento de tade rotas
rifas.

Econômicofinanceira
Gestão e controle

http://www.gotransit
.com/public/en/docs
/bylaws/By23/04/2015
Law%202A_EN_20
15.pdf

2014
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Quadro 4 – Legislação sobre o setor ferroviário de passageiros na Região Metropolitana de Toronto (Canadá)
(conclusão)
Nº do
arquivo

11

Nível hierárquico

IV

Título Traduzido

Tarifas: Regras e
regulações de
passageiros

ANTT/Supas/Suepe - UFSC/LabTrans

Título original

Tariff:
Passenger Rules
and Regulations

Ano

2015

Abordagens mais
relevantes

Ementa

Dimensão

Tarifas, tarifas especiais, acessibilidade,
estações, veículos,
bagagem

Estabelece as tarifas
que devem ser cobradas para serviços de
transporte, as rotas
aproximadas, localizações e frequências
dos serviços oferecidos.

Econômicofinanceira
Operacional

91

Fonte

Data de
acesso

http://www.gotransit
.com/public/en/docs 23/04/2015
/Tariff_EN_2015.pdf
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Região Metropolitana de Nova Iorque
(EUA)
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Quadro 5 – Legislação sobre o setor ferroviário de passageiros na Região Metropolitana de Nova Iorque (EUA)
(continua)
Nº do
arquivo

1

2

3

4

Nível hierárquico

II

Título Traduzido

Lei Municipal nº
77 de Nova
Iorque

Abordagens mais
relevantes

Ementa

Dimensão

Fonte

Data de
acesso

Emissões atmosféricas

Lei local que altera o código administrativo da
cidade de Nova Iorque,
em relação ao uso de
combustível diesel com
teor ultra baixo de enxofre e à melhor tecnologia
disponível por veículos
não rodoviários em
construção na cidade.

Ambiental

http://www.nyc.gov/ht
ml/dep/pdf/local_law_7
7.pdf

17/07/2015

Ruídos

Lei local que altera o código administrativo da
cidade de Nova York,
em relação ao código de
controle de ruído e à revogação dos subcapítulos 4, 5 e 6 do capítulo 2
do título 24 de tal código.

Ambiental

http://www.nyc.gov/ht
ml/dep/pdf/law05113.p
df

17/07/2015

Estrutura hierárquica
2009
organizacional

Discorre sobre diferentes
aspectos da cidade tratando do transporte na
seção 71.

Institucional

http://www.nyc.gov/ht
ml/charter/downloads/
pdf/citycharter2009.pdf

23/06/2015

By-Laws MetropoliEstrutura hierárquica
tan Transportation 2013
organizacional
Authority

Trata sobre o conselho,
os dirigentes, os contratos, empréstimos, cheque, depósitos e indenizações.

Institucional

http://web.mta.info/mta
/compliance/pdf/By_La
ws.pdf

23/06/2015

Título original

Local Law of The
City of New York
No. 77

II

Lei Municipal nº
113 de Nova
Iorque

Local Law of The
City of New York
No. 113

IV

Carta da Cidade de Nova
Iorque

New York City
Charter

IV

Estatuto da
MTA

ANTT/Supas/Suepe - UFSC/LabTrans

Ano

2003

2005
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Quadro 5 – Legislação sobre o setor ferroviário de passageiros na Região Metropolitana de Nova Iorque (EUA)
(conclusão)
Nº do
arquivo

Nível hierárquico

Título Traduzido

Título original

Ano

Abordagens mais
relevantes

Ementa

Dimensão

Fonte

Data de
acesso

5

IV

Estatuto dos
Comitês

Board Committee
Charters

2014

Auditoria, estrutura
hierárquica organizacional

Trata sobre as funções
dos diferentes comitês
administrativos da MTA.

Gestão e controle
Institucional

http://web.mta.info/mta
/compliance/pdf/Chart
ers.pdf

23/06/2015

IV

Governança
Corporativa

Fiscalização, estrutuMetropolitan
ra hierárquica orga- Trata sobre as boas práTransportation Au2014
ticas esperadas da MTA
nizacional
thority Governance
e de suas subsidiárias.
Guidelines

Gestão e controle
Institucional

http://web.mta.info/mta
/compliance/pdf/Gover
nance_Guidelines.pdf

23/06/2015

Jurídico-legal
Institucional
Operacional
Gestão e controle
Econômicofinanceira
Ambiental
Segurança

http://web.mta.info/mta
/compliance/pdf/2014_
annunual/MTA%20Legislation.
pdf

23/06/2015

6

7

96

II

Lei das Autoridades Públicas

Public Authorities
Law

Personalidade jurídica, estrutura hierárquica organizacional,
contratos, emergências médicas, capa2014
citação, fundo financeiro, auditoria, manutenção, ruído,
conservação ambiental

Lei de criação da Metropolitan Transit Authority.
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Região Metropolitana de Délhi
(Índia)
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Quadro 6 – Legislação sobre o setor ferroviário de passageiros na Região Metropolitana de Délhi (Índia)
Nº do
arquivo

4
(Rel.
1A-1)

8
(Rel.
1A-1)

1

Nível hieTítulo traduzido
rárquico

II

II

II

Título original

Ano

Abordagens mais
relevantes

Ementa

Dimensão

Transporte metroviário, desapropriação,
competências

Dispõe sobre a construção de metrô em
regiões metropolitanas.

Institucional
Jurídico-legal

Fonte

Data de
acesso

http://smartleges.com/l
aw-library/act-n-33-of1978-metro-railways- 18/03/2014
construction-of-worksact/2009840

Lei do metrô
(Construção), nº
33, de 21 de
agosto de 1978

Metro Rail (Construction of Works)
Act, No. 33 of 1978
21st August, 1978

1978

Lei dos metrôs
(operação e
manutenção), nº
60, de 17 dezembro de 2002

Metro Railways
(Operation and
Maintenance) Act,
2002
(60 of 2002)
(17th December,
2002)

Ambiental
Dispõe sobre a operaEconômicoCompetências instihttp://urbanindia.nic.in/
ção e manutenção de
financeira
tucionais, execução
programmetrôs na região da Gestão e contro2002 dos serviços, doenme/ut/MetroRail_Act_2 18/03/2014
capital nacional, cidale
ças contagiosas, aci002.pdf
des e áreas metropoliInstitucional
dente, fiscalização
tanas.
Operacional
Segurança

The metro railways
(amendment) act,
2009 (34 of 2009)

Ambiental
Econômico- fihttp://dpal.kar.nic.in/Ce
nanceira
Gestão e contro- ntral%20Acts&Ordinan
ce%20PDF/34of2009P 29/07/2015
le
R-62.pdf
Institucional
Operacional
Segurança

Emenda da Lei
do Metrô de
Délhi, nº 34 de
2009

ANTT/Supas/Suepe - UFSC/LabTrans

Competências institucionais, execução
2009 dos serviços, doenças contagiosas, acidente, fiscalização

Altera a Lei do Metrô
de Délhi de 2002 e a
Lei do Metrô (Construção) de 1978.
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Rússia
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Quadro 7 – Legislação do transporte ferroviário de passageiros na Rússia
(continua)
Nº do
arquivo

1

2

3

4

5

Nível
hierárquico

Ano

Abordagens
mais relevantes

Ementa

Dimensão

I

Constituição da FeThe Constitution of
deração Russa, de
the Russian Federa25 de dezembro de
tion of 25.12.1993
1993

1993

Constituição da
Federação Russa

Constituição da
Federação Russa

Jurídico-legal
Institucional

II

Lei da Federação
Russa sobre Proteção do Ar, de 2 de
abril de 1999 nº 96FZ

1999

Proteção da qualidade do ar.

Dispõe sobre a proteção da qualidade
do ar.

Ambiental

III

Постановление
Decreto nº 384, de
от 18 мая 2001 г. N
18 de maio de 2001
384

2001

Dispõe sobre o programa de reformas
Programa de reestruturais no
formas estruturais
transporte ferroviário.

II

Código de Terra da
Земельный кодекс
Federação Russa,
Российской
de 25 de outubro de
Федерации
2001 nº 136-FZ

2001

Uso da terra para
implantação de
ferrovias e unidades de apoio.

Dispõe sobre o uso
da terra.

Ambiental

II

Российская
федерация
федеральный
Lei sobre o transзакон
porte ferroviário na
железнодорожном
Federação Russa nº
транспорте в
17-FZ, de 10 de jaроссийской
neiro de 2003
федерации от 10
января 2003 года
N 17-ФЗ

Regulamento do
transporte ferroviário

Dispõe sobre o
transporte ferroviário na Federação
Russa.

Jurídico-legal
Institucional
Operacional
Gestão e controle
Econômico-financeira
Ambiental
Segurança

Título traduzido

ANTT/Supas/Suepe - UFSC/LabTrans

Título original

Федеральный
закон - Об охране
атмосферного
воздуха

2003

103

Jurídico-legal
Institucional
Operacional
Gestão e controle
Econômico-financeira

Fonte

Data de
acesso

http://www.constitution
.ru/en/1000300023-01/2015
01.htm

http://faolex.fao.org/

07/04/2014

http://www.roszeldor.r
u/media/documents/p 28/01/2014
ost_384_180501.doc

http://faolex.fao.org/

07/04/2014

http://www.roszeldor.r
u/regulatory_documen 19/05/2014
ts/feder_zakon
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Quadro 7 – Legislação do transporte ferroviário de passageiros na Rússia
(conclusão)
Nº do
arquivo

6

Nível
hierárquico

II

Título traduzido

Título original

Российская феLei da Federação
дерация федеRussa nº 18-FZ, de
ральный закон
10 de janeiro de
устав железно2003, sobre a reguдорожного транlamentação do
спорта российс-кой
transporte ferroviáфедерации от 10
rio da Federação
января 2003 года N
Russa

Ano

Abordagens
mais relevantes

2003

Relações entre os Dispõe sobre a reagentes do sistegulamentação do
ma, seus direitos, transporte ferroviáobrigações e resrio da Federação
ponsabilidades.
Russa

Jurídico-legal
Institucional
Operacional
Gestão e controle
Econômico-financeira
Tecnológica

http://www.roszeldor.r
u/regulatory_documen 19/05/2014
ts/feder_zakon

2004

Responsabilida- Dispõe sobre o Esdes, organização, tatuto da Agência
estrutura, estatuto Federal de Transda agência
porte Ferroviário.

Institucional

http://en.roszeldor.ru/a
16/01/2014
bout/regulation

2006

Defesa da compe- Dispõe sobre a protição nas licitateção da competições
ção nas licitações.

Jurídico-legal

http://en.fas.gov.ru/leg
isla16/04/2014
tion/legislation_50915.
html

2006

Faixa de proteção
florestal ao longo
de ferrovias públicas.

Ementa

Dimensão

Fonte

Data de
acesso

18ФЗ

7

8

9

104

III

Statute of the FedEstatuto da Agência
eral Agency for
Federal de TransRailway Transport
porte Ferroviário,
(Roszheldor) - Apaprovado pelo Reproved by the RF
gulamento GoverGovernment Regunamental nº 397, de
lation #397 of 30 Ju30 de julho de 2004
ly, 2004

II

Lei da Federação Federal Law №135Russa sobre a ProFZ of July 16th,
teção da Competi- 2006 "On Protection
ção, de 16 de julho of Competition" (as
de 2006, nº 135
amended in 2011)

II

Código Florestal da
Federação Russa,
de 4 de dezembro
de 2006, nº 200-FZ

Forest Code of the
Russian Federation
no. 200-FZ of December 4, 2006

Estabelece o Código Florestal da Federação Russa.
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Ambiental

http://faolex.fao.org/

07/04/2014

