Passagens de transporte intermunicipal terão
preço reduzido com fim dos pedágios
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Infraestrutura e Logística
O Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR) vai reduzir o
preço das passagens de transporte intermunicipal de passageiros de todas as
linhas que cruzam praças de pedágio, com o término dos contratos de concessão
nesta sexta-feira (26) e sábado (27).
No caso das linhas rodoviárias padrão, o valor não está embutido na tarifa básica
cobrada, bastando as empresas deixarem de cobrar o valor do pedágio no ato da
venda da passagem.
No caso das linhas intermunicipais metropolitanas do Interior do Estado, o valor
do pedágio é calculado em função do número de eixos do veículo e de
passageiros transportados, estando incluso no valor da tarifa básica. O DER/PR
está encaminhando às empresas as novas tabelas com os preços das passagens,
descontado os custos com pedágios.
DER/PR ingressa com ações contra concessionárias para garantir
segurança
O valor reduzido começa a ser cobrado após as 23h59m do dia 26 de novembro
de 2021 no caso das linhas que cruzam as praças de pedágio da Econorte, Viapar
e EcoCataratas, e após as 23h59m do dia 27 para as linhas que cruzam as
praças de pedágio da Caminhos do Paraná, Rodonorte e Ecovia.
Todas as empresas transportadoras de passageiros que atuam em linhas
intermunicipais do Paraná foram oficiadas nesta terça-feira (23) quanto à medida.
Alterações no preço de passagens devido aos pedágios são atividades de praxe
da Coordenadoria de Transporte Rodoviário Comercial do DER/PR, que sempre
disponibiliza tabelas atualizadas e informa as empresas quanto a qualquer
alteração nas tarifas e as datas em que estas devem ser praticadas.
DER lança edital para contratar serviços de guincho para o Anel de
Integração

DER divulga resultado final da licitação de conservação do Anel de
Integração
Em anos anteriores as alterações eram realizadas após o aumento do valor dos
pedágios, e, agora, pela primeira vez, as passagens terão o preço reduzido
devido ao fim da cobrança nas praças.
FISCALIZAÇÃO – O DER/PR é o órgão público estadual responsável pela
organização, administração e fiscalização do sistema de transportes comerciais
intermunicipal de passageiros do Paraná, que atualmente conta com mais de 400
linhas em atividade.
Fiscais do órgão atuam na verificação de veículos e venda de passagens em
todas as regiões do Estado, garantindo o cumprimento da legislação vigente e
das obrigações contratuais das empresas, aplicando as sanções cabíveis sempre
que qualquer irregularidade é verificada.

