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$UW  Os serviços de Transport e Colet ivo de Passageiros no Município de Telêm aco
Borba serão pr est ados sob os r egim es público e privado, r egulados pela present e Lei e
regulam ent ados em at o infralegal.
 Considera- se serviço de t ransport e colet ivo público de passageiros as at ividades
de t ransport e colet ivo t idas por essenciais, reguladas pelo regim e j urídico de direit o
público, operadas em r egim e de concessão ou perm issão.
 Considera- se serviço de t ransport e colet ivo privado de passageiros as at ividades
de t ransport e colet ivo prest adas em r egim e de direit o privado, operadas m ediant e
aut orização do Poder Público.
$UWO Transport e Colet ivo Público de Passageiros no Município de Telêm aco Borba,
com o ser viço público, t erá sua organização, ger enciam ent o e planej am ent o pr ovido
diret am ent e

pela

Adm inist ração

Pública

ou

indiret am ent e

m ediant e

ent idades

adm inist rat ivas descent ralizadas.
$UW  Com pet e ao Município diret am ent e, at rav és de ent idade de adm inist ração
indiret a, ou, indiret am ent e at ravés de delegação a em pr esas privadas especializadas, a

1

ex ecução da operação dos serviços de t ransport e colet ivo público m unicipal do
Município de Telêm aco Borba, sob o regim e de concessão ou perm issão.
$UW  O Transport e Colet ivo Privado, dest inado ao at endim ent o de segm ent o
específico e pr é- det erm inado da população na m odalidade fret am ent o, est á suj eit o à
regulam ent ação e à pr évia aut orização do Poder Público.
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$UW  O Serviço de t ransport e colet ivo público de passageiros no Município de
Telêm aco Borba obedecerá às seguint es diret rizes:
,± Universalidade e Socialização do serviço público, devendo o sist em a de t ransport e
colet ivo público servir ao conj unt o da população urbana e rural, assegurando acesso do
serviço a t odos os que dele necessit arem , inclusive às populações m ais carent es e de
baixa renda;

,, ± I sonom ia do serviço público, im pondo- se a igualdade de t rat am ent o a t odos os
usuários do serviço, sendo v edadas pr efer ências e pret erições sem am paro em
sit uações que as j ust ifiquem , assim com o est arão pr oscrit as as difer enças t arifárias
quando não r espaldadas em fat ores legít im os de diferenciação;

,,, ± Modicidade t arifária, assegurando- se a t odos os usuários t arifas m ódicas e que

favoreçam

o am plo acesso ao serviço público, sem prej udicar a qualidade do

at endim ent o;

,9 ± Eficiência e qualidade do serviço prest ado, dev endo a prest ação orient ar- se a
assegurar o confort o, a segurança, a r egularidade, a cont inuidade, a confiabilidade, a
fr eqüência e a pont ualidade do ser viço público;

9 ± At ualidade do ser viço público, assegurando- se a const ant e e perm anent e
at ualização t ecnológica e m et odológica da prest ação do serviço público, sem pre em

benefício da população e dos usuários;

9,± Garant ia de acesso às pessoas com deficiências e às m ais idosas;
9,,± I nt egr ação ent re os diversos m eios de t r ansport e;
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9,,, ± Com plem ent aridade e m anut enção da sust ent abilidade econôm ica das várias
m odalidades de t ransport e;

,;± Trat am ent o int egr ado e com pat ível com as dem ais polít icas urbanas;

;± Econom icidade no planej am ent o e na delegação do serviço público;

;, ± Publicidade e par t icipação popular no planej am ent o e na delegação do ser viço

público.
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$UW  O planej am ent o do sist em a de t ransport e colet ivo público será adequado às
alt ernat ivas t ecnológicas disponíveis e at ender á ao int eresse colet ivo, obedecendo às
diret rizes gerais do planej am ent o global da cidade, not adam ent e no que diz respeit o
ao uso e ocupação do solo e ao sist em a viário básico, respeit ando, obrigat oriam ent e,
os princípios de planej am ent o urbano do Est at ut o das Cidades - Lei Federal n o 10.257,
de 17 de j ulho de 2002, a Lei nº 1.569 de 22 de novem bro de 2006 - Plano Diret or
Municipal e dem ais Leis Municipais pert inent es.
$UW  A região, cuj a densidade dem ográfica viabilize a im plant ação do ser viço de
t ransport e colet ivo, ser á considerada at endida sem pr e que sua população não est ej a
suj eit a a deslocam ent o m édio superior a 500 ( quinhent os) m et r os par a área urbana e
1.500 ( um m il e quinhent os) m et r os para ár ea rural, para acesso da r esidência ou do
local de t rabalho, para a linha de t ransport e colet ivo m ais próxim a.
 Em ár eas com caract eríst icas urbanas, que não est ej am previst as com o zona
urbana na legislação vigent e de perím et r o urbano, o Poder Público, m ediant e Decr et o
Regulam ent ar, poderá r eduzir para at é 500 m et ros a dist ância m édia m áxim a adm it ida
para o deslocam ent o dos usuários de suas r esidências ou locais de m or adia at é a linha
de t ransport e colet ivo m ais próxim o.
 Out ros deslocam ent os de dist ância inferior aos pr evist os nest e ar t igo poderão ser
t om ados por refer ência na organização das linhas e dos pont os de t ransport e colet ivo.
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$UW O serviço público deve ser planej ado de m odo a alcançar am pla capilaridade e
assegurar a socialização do at endim ent o, sendo que poderá o Poder Público ut ilizar de
m ecanism os de financiam ent o int ernos ou ext ernos à concessão a financiar ou
subsidiar a oper ação do serviço em regiões cuj a densidade dem ográfica não viabilize
econom icam ent e o pagam ent o da t arifa t écnica.
3DUiJUDIR ~QLFR Considera- se t arifa t écnica, para os fins dest e art igo, o valor
idealm ent e considerado, por usuário, suficient e para viabilizar econom icam ent e a
prest ação aut o- sust ent ável do serviço público com o um t odo.
$UW  O Município, com base nas diret rizes de seu Plano Diret or , poderá firm ar
conv ênios ou cont rat ar consórcios públicos com o Gov erno do Est ado e/ ou com os
Municípios de sua r egião para, em cum prim ent o ao Est at ut o das Cidades Lei Federal nº
10.257/ 2001, planej ar e pr om over a int egração r egional de sist em as de t ransport e
colet ivo, desde que haj a o cum prim ent o das norm as da pr esent e Lei e desde que
int egralm ent e respeit ado o equilíbrio econôm ico financeiro dos cont rat os de concessão
envolvidos.


 A decisão de int egrar o sist em a de t r ansport e m unicipal com sist em as de
t ransport e de m unicípios vizinhos, a cargo do Poder Execut ivo Municipal, deverá,
necessariam ent e, ser precedido de est udo t écnico específico, acom panhado pelo
Conselho Municipal de Transport e Colet ivo, inst it uído pela present e Lei, e subm et ida,
previam ent e, a am plo debat e popular, at rav és da r ealização de, no m ínim o, um a
audiência pública.
 No caso da int egração ser efet uada m ediant e a cont rat ação de Consór cio Público,
além de observar, pr eviam ent e, o dispost o no parágrafo ant erior, dev er á ser pr ecedida
de Lei aut orizat iva específica e obser var os dem ais requisit os da Lei Federal nº .
11.107/ 2005 e de seu Decret o Regulam ent ar.
$UW  O Poder Execut ivo Municipal, por razões de conveniência, oport unidade e
eficiência, poderá se valer dos serviços da concessionária do t ransport e colet ivo
público para at ender as linhas do t ransport e escolar m unicipal de r esponsabilidade da
Prefeit ura, int egrando esse at endim ent o com o sist em a de t ransport e colet ivo público.
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 Para viabilizar o dispost o nesse art igo, o Poder Ex ecut ivo Municipal deverá
celebrar t erm o adit ivo específico com a concessionária.
 O inst rum ent o a que se r efere o parágr afo ant erior dev erá pr ever r em uneração
especifica para o ser viço a ser cust eado com r ecursos orçam ent ários do Município.
 Acaso a int egração do t r ansport e colet ivo público com o t ransport e escolar
int erfira na equação econôm ico financeira da concessão daquele pr im eiro ser viço,
acar ret ando r edução de encargos da concessionária, o Poder Público Municipal deverá
prom ov er a com pet ent e r edução t arifária, em benefício dos usuários do sist em a.
 A int egração do t ransport e colet ivo público com o t ransport e escolar, a que se
refere esse art igo, será possível at ravés da criação de linhas especiais, exclusivas para
os est udant es, ou int egração da dem anda usuária de t ransport e escolar nas linhas
regulares do sist em a, m ediant e a ut ilização de ônibus com m odais específicos, t al
com o exigido pela legislação federal, est adual e m unicipal at inent e ao t ransport e
escolar.
 O exercício da faculdade previst a no caput desse art igo, pelo Município, com a
anuência da concessionária,

não poderá j am ais significar

quebr a de equilíbrio

econôm ico- financeiro ou ensej ar aum ent o de t arifa da concessão do t r ansport e colet ivo
público.
 A decisão de int egrar o sist em a de t ransport e colet ivo público com o t ransport e
escolar de r esponsabilidade da Prefeit ura Municipal deverá, necessariam ent e, ser
precedida de est udo t écnico e de im pact o econôm ico e financeiro específico,
acom panhado pelo Conselho Municipal de Transport e Colet ivo, inst it uído pela present e
Lei, dev endo sem pr e pr ivilegiar a m elhor int egração logíst ica possível ent re o sist em a
público de t ransport e colet ivo e as necessidades do t ransport e escolar com vist as à
redução global dos cust os de am bas as m odalidades de serviço.
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$UW Fica o Poder Público aut orizado a delegar a t er ceiros, por m eio de concessão
ou per m issão, a prest ação e a exploração do ser viço de t ransport e colet ivo público de
passageiros, no t odo ou em part e, sem pre em carát er t em porár io e por prazo
det erm inado, nos t erm os dest a Lei.
 O Poder Público, sem pre que possível, dando prim azia ao princípio da eficiência
adm inist rat iva, dev erá opt ar pela prest ação indiret a dos ser viços de t r ansport e colet ivo
em subst it uição à pr est ação diret a est at al e à prest ação por em pr esas est at ais.
 A delegação da pr est ação do serviço público por concessão ou perm issão exige a
precedência de lei aut orizat iva específica, que configurará o prazo e os t erm os da
delegação, r espeit ado o cont ido nest a Lei.
  O dispost o no " caput " dest e art igo, respeit ados os cont rat os firm ados, não
im pede o Poder Público de ut ilizar out ras form as ou inst rum ent os j urídicos para
t ransferir a t erceiros a operação diret a do serviço de t ransport e colet ivo público de
passageiros, ou parcelas dest a, m ediant e pr évio pr ocedim ent o licit at ório, aplicando- se
as r egras pr evist as nest a Lei e as dem ais disposições legais federais e m unicipais
pert inent es.
  O Poder Público poderá valer- se da concessão pat rocinada de que t rat a a Lei
Federal nº 11.079/ 2004 nas hipót eses em que o pr oj et o de concessão não se m ost r e
do pont o de vist a econôm ico- financeiro, aut o- sust ent áv el, obedecidos os t erm os da
legislação específica.
 O Poder Público poderá valer- se da concessão adm inist rat iva de que t r at a a Lei
Federal nº 11.079/ 2004 quando decidir por inst it uir a prest ação do ser v iço público sem
cust o para o usuário, obedecidos aos t erm os da legislação específica.
  O Poder Público dev erá dar pr efer ência à concessão com um regida pela Lei nº.
8.987/ 95 r elat ivam ent e às m odalidades da concessão pat rocinada e da concessão
adm inist rat iva, esgot ando a busca por m eios alt ernat ivos à cont rapr est ação pecuniária
do Poder Público com o form a de assegurar a viabilidade econôm ico- financeira do
proj et o de concessão, v alendo- se do dispost o no art igo 11 da Lei nº. 8.987/ 95.
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 Em carát er em ergencial e a t ít ulo precário, o Poder Público poder á ut ilizar out r os
inst rum ent os j urídicos para t ransferir a operação do serviço, obj et o do " caput " dest e
art igo, at é que sej a possível o r est abelecim ent o da nor m alidade de sua ex ecução.
  As concessões at inent es ao serviço de t ransport e colet ivo público serão
program adas

e

planej adas

por

prazo

necessário

a

assegurar

a

am ort ização/ depreciação dos invest im ent os e a m argem de r et orno do concessionário,
observ ando- se o pr azo de at é 15 anos, salvo nos casos que envolverem elevados
invest im ent os em bens reversíveis, quando o prazo poderá ser fixado em at é 25 ( vint e
e cinco) anos, cont ados da dat a da assinat ura do cont rat o, observado o dispost o no
art . 19 da pr esent e Lei.
 As concessões de ser viço de t ransport e colet ivo público poderão t er seus pr azos
renovados ou pror rogados, por igual período, pelo poder concedent e, após ouvido o
Conselho Municipal de Transport e Colet ivo e m ediant e aut orização legislat iva, nos
casos seguint es:
, ± quando a concessionária houver prest ado o serviço com qualidade sat isfat ória,
aferível m ediant e os seguint es crit érios:
a) a concessionária t iver operado as linhas obj et o da concessão, durant e seu prazo
inicial, com índice de eficiência igual ou superior a 90% ( novent a por cent o) da
quilom et ragem m ensal program ada;
b) a concessionária t iver r enovado a fr ot a operant e conform e os crit érios definidos
nest a Lei, durant e o prazo inicial da concessão.
,, ± quando, m ediant e apuração t écnica do poder concedent e, r eferida no art . 58 da
present e Lei, for const at ado que a concessionária não t eve assegur ado o equilíbrio
econôm ico- financeiro de seu cont rat o, possuindo parcelas de bens e inst alações a
depr eciar ou r em unerações t arifárias não auferidas durant e a concessão, ocasião em
que a r enovação ou pr or rogação será efet uada por período que, ao m esm o t em po,
garant a o rest abelecim ent o da equação econôm ico financeira inicial e acar ret e o m enor
ônus possível à t arifa, lim it ado ao prazo est abelecido no cont rat o original.
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$UW  Poderá o Poder Concedent e pr ev er no proj et o da concessão e no Edit al de
licit ação a int egração da exploração de out ros bens associados diret a ou indiret am ent e
ao t ransport e colet ivo de passageiros, com o inst alações com er ciais nas est ações de
passageiros, espaços publicit ários no int erior e ext erior de veículos, ent r e out r os
negócios, com o font es acessórias ou alt ernat ivas de r eceit a da concessão no obj et ivo
de assegurar a m odicidade t arifária aos usuários e a socialização do ser viço público.
$UW No ex er cício do ger enciam ent o do sist em a de t r ansport e colet ivo, no obj et ivo
de m ant er a m elhor prest ação do ser viço público, o Poder Concedent e poderá
m odificar o m odal oper acional de veículos, det erm inando à em pr esa concessionária os
t ipos de v eículos a ser em ut ilizados, inclusive, caso necessário, com m aior ou m enor
capacidade de t ranspor t e do que os originalm ent e fixados pelo Edit al de Licit ação,
assegurada a m anut enção da equação econôm ico- financeira.
3DUiJUDIR ~QLFR

As

m odificações

no

obj et o

da

concessão

produzidas

pela

Adm inist ração serão det erm inadas pela aut oridade adm inist rat iva com com pet ência
para a assinat ura do cont rat o, devidam ent e pr ecedida das seguint es et apas e
docum ent os:

,± apr esent ação de pr opost a de m odificação pela aut oridade com com pet ência para a

assinat ura do cont rat o;

,,± oport unidade da m anifest ação do concessionário, inst ruída ou não com planilha de
recom posição dos preços na hipót ese de r om pim ent o da equação econôm ico- financeira
do cont rat o, em prazo m áxim o de cinco dias út eis, pror r ogáv el por r equerim ent o
m ot ivado do int er essado;

,,, ± apr esent ação de planilha de r ecom posição, com a indicação das font es de
cust eio, ou hom ologação com

ou sem

r essalvas de planilha apresent ada pelo

concessionário com par ecer do depart am ent o t écnico com pet ent e do Município, vist ado
pela Procuradoria Geral do Município;

,9 ± det erm inação, por at o adm inist rat ivo próprio, da m odificação cont rat ual na

concessão, cont em plando- se ev ent ual recom posição da equação econôm ico- financeira,
nos t erm os do inciso I I I dest e parágrafo.
$UW São at ribuições do Poder Concedent e:
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, ± planej ar, regular e regulam ent ar os serviços do sist em a de t ransport e colet ivo
urbano de passageiros, fav or ecendo a eficiência, a universalidade e a socialização do
serviço;

,, ± r egular t odas as linhas ou t rechos de linha dos serviços de t ransport e colet ivo

urbano,

t erm inais

e

paradas,

que

est ej am

em

t errit ório

do

Município,

independent em ent e de sua origem ou do poder delegador, disciplinando a sua inser ção
no espaço urbano do Município;
,,, ± r egulam ent ar

o

serviço

de t ransport e colet ivo

público

de passageiros,

observ ando- se as diret r izes est abelecidas exem plificat ivam ent e no ar t . 5º dest a Lei e
ainda às seguint es m et as e diret rizes:
a) cum prir e fazer cum prir as disposições que regem o serviço, bem com o as cláusulas
do cont rat o, zelando pela segurança j urídica e eficiência no set or;
b) prov er a fiscalização e cont r ole const ant e e perm anent e acerca da prest ação do
serviço;
c) pr over um a cent ral de at endim ent o ao usuár io do serviço, fornecendo de form a ágil
e eficient e as inform ações r elat ivas ao funcionam ent o dos ser viços, solucionando e
respondendo em prazo curt o as reclam ações form alizadas e r egist radas pelos usuários,
post uladas individualm ent e ou organizadas em associações e grupos de usuários,
abrindo, quando necessário, procedim ent os de consult a pública acerca de aspect os
regulat órios dos serviços delegados;
d) responder de m odo ágil e fundam ent ado as post ulações dos concessionários e
perm issionários dos ser viços de t ransport e colet ivo público;
e) aplicar as penalidades legais, regulam ent ares e cont rat uais sem pre de m odo
fundam ent ado e observado as gar ant ias const it ucionais da am pla defesa e do
cont radit ório, quando cabíveis e pert inent es;
f) int ervir na concessão, nas hipót eses e condições previst as na Lei nº 8.987, de 13 de
fev er eiro de 1995;
g) ext inguir a concessão, nos casos pr evist os em Lei e nos cont rat os;
h) rev ogar e ext inguir a perm issão, nos casos previst os em Lei e nos cont rat os;
i) hom ologar reaj ust es e pr oceder à revisão das t arifas, m ediant e as norm as
pert inent es e os cont rat os;
j ) zelar pela boa qualidade do ser viço, observadas as condições de eficiência,
regularidade,

segurança,

m anut enção

dos

rapidez,

equipam ent os,

cont inuidade,
at ualidade

confort o,

m odicidade

t ecnológica

e

t arifária,

acessibilidade,

part icularm ent e para pessoas com deficiência, idosos e gest ant es;
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l) est im ular o aum ent o da produt ividade dos serviços e da pr eservação do m eio
am bient e;
m ) im plant ar m ecanism os perm anent es de inform ação sobr e os serviços pr est ados
para facilit ar o seu acesso aos usuários;

,9± Fixar it inerários e pont os de parada;

9± Fixar horários, freqüência, fr ot a e t erm inais de cada linha;
9,± Organizar, pr ogram ar e fiscalizar o sist em a;
9,,± I m plant ar e ext inguir linhas e ext ensões;

9,,,± Cont rat ar, sem pre m ediant e licit ação, a concessionária;

,; ± Fiscalizar os usuários e a concessionária, e em

conj unt o com

est a, a

com er cialização e ut ilização do v ale t ransport e;

; ± Est abelecer int er câm bio com I nst it ut os e Universidades para aprim oram ent o do
sist em a, sem pre em par ceria com o Conselho Municipal de Transport e Colet ivo;
;,± Fixar os parâm et r os e índices das planilhas de cust os;

;,, ± Elaborar, fiscalizar e alt erar a aplicação dos cálculos t arifários, sem pr e
respeit ando os índices est ipulados no Edit al de licit ação e no cont rat o de concessão;

;,,,± Regist rar a em presa concessionária;

;,9± Fiscalizar as infor m ações de pessoal da em presa concessionária;

;9± Vist oriar anualm ent e e sem ônus para a concessionária, os veículos em operação

e a frot a reserva, exigindo o cum prim ent o das m et as de qualidade e eficiência da
frot a, bem com o o r espeit o à qualidade dos insum os de operação;

;9,± Fixar e aplicar penalidades, na form a dest a Lei e do regulam ent o próprio;

;9,, ±

Solicit ar

relat ório

t écnico

operacional,

quando

necessário,

j unt o

à

concessionária;

;9,,,± Est abelecer as norm as r elat ivas ao pessoal de operação;

;,;± Monit orar o núm er o de passageiros do sist em a;
;;± Definir o " OD\RXW" dos v eículos;

 No ex er cício da fiscalização da concessão, o órgão ou ent idade, encarr egado
dessa at ribuição, t erá acesso irr est rit o aos dados r elat ivos ao núm er o de passageiros
do sist em a e ar recadação de t arifa, bem com o ao cont r ole de hodôm et ro, de posse do
concessionário.
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 Anualm ent e, o Poder Concedent e poderá pr oceder à avaliação do Cust o
Operacional da planilha t arifária ( art . 46) , avaliando- se a event ual alt eração da
equação econôm ico- financeira da concessão pr evist a na planilha t arifária do edit al e do
cont rat o, em face de hipót eses, com o as seguint es:

,± m odificação t ecnológica relevant e do m at er ial rodant e ( veículos) e de sua form a de
operação;

,,± int rodução de nov os t ipos de com bust ível e de insum os de rodagem ( pneu) ;

,,, ± alt eração do sist em a viário, especialm ent e com a int rodução de vias ou faixas
preferenciais ou exclusivas.
  Serão considerados, para cum prim ent o do dispost o no parágr afo ant erior, os
dados colhidos pelo órgão m unicipal de ger enciam ent o gest or do sist em a de t ransport e
colet ivo, obedecido o seguint e procedim ent o:
,± os dados de avaliação serão colhidos pelo órgão do poder concedent e encar r egado
do ger enciam ent o do sist em a, assegurado direit o de part icipação pelo concessionário,
t ant o na verificação e aferição dos dados colet ados, quant o na sugest ão de dados a
serem colhidos ou na im pugnação de inform ações e aferições;

,, ± os dados colhidos ser ão com parados com os dados e coeficient es de consum o
const ant es da equação econôm ico- financeira da planilha t arifária original, previst a no
cont rat o de concessão e no Edit al de licit ação, em procedim ent o que será, necessária e
previam ent e, subm et ido à apreciação da em pr esa concessionária e, post eriorm ent e, do
Conselho Municipal de Transport e Colet ivo, inst it uído pela present e Lei;

,,, ± ao final, const at adas variações, será a planilha t arifária readequada at ravés de
Decret o do poder concedent e em conform idade aos crit érios m édios de consum o de
insum os est abelecidos na planilha t arifária do Edit al de licit ação.
 Para o ex er cício das at ribuições dispost as no caput e nos parágrafos dest e art igo,
o Poder Público poderá cont rat ar serviços especializados e consult ivos, nos t erm os da
legislação.
$UW  São obrigações dos oper adores e delegat ários do serv iço público de
t ransport e colet ivo:
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,± at uar de m odo eficient e na pr est ação do serviço público, cum prindo rigor osam ent e
as norm as cont rat uais, regulam ent ares e legais aplicáveis ao serviço público;

,,±at uar de m odo diligent e e eficient e na prest ação de inform ações ao Poder Público
e aos usuários, individual ou colet ivam ent e considerados;

,,,± efet uar e m ant er at ualizada sua escrit uração e docum ent os cont ábeis de m olde a

possibilit ar a fiscalização pública;

,9± cum prir as norm as de operação e arr ecadação, inclusive as at inent es à cobrança

de t arifa;

9 ± pr om over a at ualização e o desenv olvim ent o t ecnológico das inst alações,
equipam ent os e sist em as, com vist as a assegurar a m elhoria da qualidade do serviço e
a preservação do m eio am bient e;

9, ± adequar a fr ot a às necessidades do serviço, obedecidas as norm as fixadas pelo
Poder Ex ecut ivo;

9,,± garant ir a segurança e a int egridade física dos usuários;

9,,, ± apr esent ar per iodicam ent e a com pr ovação de regularidade das obrigações
previdenciárias, t ribut árias, fiscais e t rabalhist as.

&$3Ë78/29

'$)250$d2'26&2175$726'(&21&(662('(3(50,662
$UW As concessões e perm issões para a prest ação dos serviços serão out orgadas
m ediant e prévia licit ação, nos t erm os dest a Lei e dem ais legislação aplicável.
$UW As licit ações para concessão ou perm issão de ser viço de t ransport e público de
passageiros

dev erão

se

processar

pela

m odalidade

concor r ência

pública

e,

preferencialm ent e, pelo t ipo de licit ação que com bine os crit érios de m elhor t écnica e
m enor t arifa ou m enor m argem m ínim a de lucro líquido, nos t erm os do art . 15, V da
Lei Federal nº 8.987/ 95.
$UW As licit ações serão precedidas de pr oj et o que inform e t odas as caract eríst icas
e det alham ent os da operação do ser viço e apr esent e a planilha t arifária de
rem uneração do part icular, prev endo, despesas fixas e variáveis e índices de consum o
de insum os da operação do t ransport e.
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3DUiJUDIR ~QLFR O proj et o da concessão, hom ologado pela aut oridade com pet ent e
para a assinat ura do cont rat o, dev erá cont em plar:
, ± as r egiões, ár eas e linhas operáv eis, a m odalidade e form a de pr est ação dos
serviços a que se r efere cada cont rat o de concessão ou de perm issão;

,, ± o prazo de concessão e de perm issão, bem com o sua possibilidade de

prorr ogação, obedecido o prazo m áxim o fixado nest a Lei;

,,, ± as caract eríst icas da infra- est rut ura, dos equipam ent os e dos v eículos m ais

adequados par a a execução do obj et o de cada cont rat o, det alhando aquelas que serão
providas pelo concessionário e aquelas que ser ão event ualm ent e pr ovidas pelo Poder
Concedent e, especificando os bens reversíveis;

,9± as form as de rem uneração do serviço e a est rut ura t arifária aplicável.
$UW  O pr oj et o a que se r efer e o art igo ant erior dev erá considerar com o 15

( quinze) anos o prazo m áxim o à oper ação da concessão, sendo que excepcionalm ent e
out ro prazo m ais longo poderá ser aplicado desde que seu dim ensionam ent o est ej a
am parado em razões t écnicas e econôm ico- financeiras, obser vado o lim it e definido no
§8º do art . 11 da present e Lei.
$UW  A est rut ura t arifária aplicável à concessão e const ant e do proj et o dev erá
observ ar o dispost o na present e Lei, que se baseia na est rut ura oficial de cust os
operacionais

de

t ransport e

urbano

recom endada

pela

Em pr esa

Brasileira

Planej am ent o de Transport es - *(,327, vinculada ao Minist ério dos Transport es.

de

$UW  O pr ocesso licit at ório será inform ado pelos princípios da isonom ia, da
econom icidade, do j ulgam ent o obj et ivo, da vinculação ao edit al e do form alism o
m oderado, ent re out r os.
$UW Na elaboração do Edit al de licit ação est ão proscrit as exigências de habilit ação
que se configurem ex cessivas r elat ivam ent e ao m ínim o necessário à adequada e
segura ex ecução do obj et o cont rat ado, assim com o est ão pr oscrit as, em licit ações que
envolvam avaliação de propost as t écnicas, crit érios t écnicos de j ulgam ent o que não
m ant enham r elação est reit a com a configuração t écnica dos ser viços a ser em
concedidos, sob os aspect os qualit at ivo e quant it at ivo.
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$UW Pequenas falhas form ais e err os m at eriais, quando não pr oduzirem pr ej uízos
ao pr ocesso licit at ório e ao int eresse público, poderão ser superados de m olde a
assegurar o efet ivo alcance da propost a m ais v ant aj osa à Adm inist ração.


&$3Ë78/29,

'26&2175$726'(&21&(662('267(5026'(3(50,662
$UW  Os cont rat os de concessão e os t er m os de perm issão dev em ser escrit os e
redigidos de form a clara e obj et iva.
$UW Os cont rat os de concessão e os t erm os de perm issão dev em consignar t odas
as condições para a ex ecução do serviço público, em cláusulas que definam os direit os,
obrigações e r esponsabilidades das part es, em conform idade com os t erm os da
licit ação e das propost as a que se vinculam , sendo cláusulas necessárias às previst as
no art igo 23 da Lei nº 8.987/ 95, e, ainda, aquelas que definam :
,± a delim it ação do obj et o e os seus elem ent os caract eríst icos

,,± prazos para cum prim ent o de encargos específicos e prazo da concessão;

,,,± a form a de rem uneração e os crit érios de r eaj ust am ent o de t arifas, indicando a
periodicidade e o índice que m elhor r eflit a a variação econôm ica dos insum os pr óprios
do set or;

,9± os bens r ev er síveis;

9 ± os crit érios e as fórm ulas de cálculo das am ort izações e depr eciações de

invest im ent os que se fizer em necessários;

9,± os direit os, garant ias e obrigações do Poder Público e dos operadores, em relação

às alt erações e expansões a ser em r ealizadas no fut uro, para garant ir a cont inuidade
da prest ação do serviço;

9,,± os direit os dos usuários;

9,,,± os prazos de início de et apas de execução, conform e o caso;

,;±as garant ias ofer ecidas para assegurar sua plena execução, quando exigidas;

; ± o cr édit o pelo qual cor r erá a despesa, com a indicação da classificação funcional

program át ica e da cat egoria econôm ica, quando envolvida cont raprest ação pecuniária
do Poder Público na concessão ( obser vadas, na hipót ese, dem ais condições pr evist as
na Lei nº. 11.079/ 2004) ;
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;, ± as penalidades cont rat uais e adm inist rat ivas a que se suj eit a o operador e sua
for m a de aplicação;

;,,± as hipót eses de ext inção, incluindo a de r escisão;

;,,, ± a obrigação do cont rat ado de m ant er , durant e t oda a sua execução, em
com pat ibilidade com

as obrigações por ele assum idas, t odas as condições de

habilit ação e qualificação exigidas na licit ação.

&$3Ë78/29,,

'$(;(&8d2'2&2175$72'(&21&(662
$UW A concessão será regida pelas disposições cont rat uais, pelas norm as da Lei nº
8.987/ 95 e legislação aplicável.
$UW A concessão será operada pela em pr esa ou consórcio de em pr esas que vencer
a licit ação, a qual poderá t ransferir o cont r ole acionário da em pr esa, bem com o
realizar fusões, incorpor ações e cisões durant e a execução do cont r at o, desde que com
expr essa e prévia anuência do Poder Público, sob pena de caducidade da concessão.
$UW  O Poder Concedent e poderá m odificar aspect os da concessão que r efiram à
prest ação do ser viço público, at inent es à fr ot a de veículos e às condições da pr est ação,
com vist as ao cum prim ent o de novas disposições regulam ent ares ou legais ou, ainda,
com

vist as

ao

at endim ent o

das

necessidades

dos

usuários

concr et am ent e

dem onst radas e do int eresse público concr et am ent e v erificado.
  As m odificações no obj et o da concessão pr oduzidas pela Adm inist ração serão
det erm inadas pela aut oridade adm inist rat iva com com pet ência para a assinat ura do
cont rat o, devidam ent e precedida das et apas e providências referidas no art . 13 dest a
Lei, para m anut enção do equilíbrio econôm ico- financeiro do cont rat o.
  Em qualquer hipót ese, as m odificações dev erão ser m ot ivadas e j ust ificadas
concret am ent e, apont ando- se as razões de int er esse público que as fundam ent am .
$UW A part ir de sua celebração, será v edado à Adm inist ração Pública prom over a
invalidação unilat eral e de ofício do cont rat o de concessão, salvo nas hipót eses e nas
condições expr essam ent e pr evist as na present e Lei, no Edit al de licit ação e no cont rat o
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de concessão, observ ado o devido pr ocesso legal e assegurados os direit os da
concessionária ao cont r adit ório e à am pla defesa.
$UW A inexecução t ot al ou parcial do cont rat o de concessão, decor rent e de dolo ou
culpa, com provados em regular processo adm inist rat ivo, acarr et ará, a crit ério do Poder
Público e obedecido o princípio da proporcionalidade, a aplicação das penalidades
cont rat uais, r espeit adas as norm as convencionadas ent r e as part es.
$UW O Poder Concedent e poderá ex ecut ar, periodicam ent e, avaliação da qualidade
e eficiência do serviço prest ado e concedido, a qual pressupõe a aplicação de um
conj unt o de avaliações decor rent es de indicadores form ulados pelo Poder Concedent e
por at o r egulam ent ar ou diret am ent e nos edit ais de licit ação e cont rat os, as quais
dev erão r esult ar na aplicação periódica de um índice geral de qualidade da operação
dos serviços execut ados pelo concessionário ( I GQ) .
 Os Edit ais e cont r at os poderão prever a m anut enção de um valor m ínim o de I GQ
com o condição à caducidade da concessão.
  Os valor es de I GQ serão r egist rados e arquivados pelo Poder Concedent e para
fins de “ hist órico do operador ” , e serão sem pr e inform ados m ediant e fornecim ent o de
at est ados pelo Município desde que assim sej a solicit ado pelo t it ular do hist órico
acervado.
O Concessionário t erá direit o a recur so adm inist rat ivo com efeit o suspensivo, em
face de at o que result a na aplicação do I GQ, no prazo de 5 ( cinco) dias út eis a cont ar
de sua int im ação, o qual deverá ser decidido pelo Secr et ário com pet ent e ou pelo
Prefeit o em pr azo m áxim o de 10 ( dez) dias út eis a cont ar do recebim ent o do recur so.
 Os valores de I GQ poderão ser divulgados pelo Poder Concedent e com vist as a
levá- los ao conhecim ent o dos usuários e da população em geral, após o j ulgam ent o de
ev ent ual recur so adm inist rat ivo apr esent ado pelo operador ou após o exaurim ent o do
prazo recur sal sem a m anifest ação de recurso.

&$3Ë78/29,,,

'$,17(59(1d2
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$UW Poder á o Poder Público, visando a assegurar a adequada prest ação do serviço
ou para sanar deficiência grav e na r espect iva prest ação, bem com o o fiel cum prim ent o
das norm as cont rat uais, regulam ent ares e legais pert inent es, int ervir na operação do
serviço.
 A int ervenção ser á pr ecedida de adequado pr ocesso adm inist rat ivo, que garant a
a oport unidade de m anifest ação do int eressado, com as garant ias do cont radit ório e da
am pla defesa, salvo em hipót eses de ext rem a urgência, para garant ia da cont inuidade
do ser viço, ocasiões em que os direit os acim a serão assegurados após a int ervenção.
 Considera- se deficiência grave na prest ação do ser viço para efeit o dest a Lei:
, ± desobediência reit erada e com provada aos disposit ivos cont idos na present e Lei,
na Lei n.8.987/ 95 e nos r egulam ent os aplicáveis ao ser viço, inclusive aqueles at inent es
ao it inerário ou horário det erm inados à operação do serviço, salvo por m ot ivo de for ça
m aior ou m ot ivo devidam ent e j ust ificado;

,, ± não at endim ent o de int im ação expedida pelo Poder Público no sent ido de ret irar
de circulação, em prazo det erm inado, v eículo j ulgado em condições com prov adam ent e
inadequadas para o ser viço;

,,,± o descum prim ent o, por culpa de em pr esa cont rat ada, devidam ent e com provada

em pr ocesso adm inist rat ivo, da legislação t rabalhist a, de m odo a com prom et er a
cont inuidade dos ser viços ex ecut ados;

,9 ± a ocor rência de irregularidades dolosas cont ábeis, fiscais e adm inist rat ivas,

apuradas m ediant e audit oria, que possam int erferir na consecução dos serviços
ex ecut ados.
$UW  A int erv enção será form alizada em at o adm inist rat ivo próprio, devidam ent e
m ot ivado, com a indicação pr ecisa das razões que a ensej aram , e t am bém :
, ± do prazo de int ervenção, que deverá ser no m áxim o de t rês m eses, pr or rogáveis
por m ais t r ês m eses;

,,± das inst ruções e regras que orient arão a int erv enção;

,,,± do nom e do int erv ent or com funções de coordenação da int ervenção.
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$UW No período de int erv enção, a Municipalidade assum irá, t ot al ou parcialm ent e,
o ser viço, passando a cont rolar os m eios m at er iais e hum anos que a operadora ut iliza,
assim ent endidos o pessoal, os v eículos, as garagens, as oficinas, e t odos os dem ais
m eios em pr egados, necessários à operação.
$UW  A dev olução da adm inist ração do ser viço ao operador- concessionário, ao fim
da int ervenção, dever á ser acom panhada de prest ação de cont as previam ent e
elaborada pelo int ervent or, r esponsáv el pelos at os prat icados durant e a sua gest ão.
&$3Ë78/2,;

'$5(63216$%,/,'$'(&,9,/'2&21&(66,21È5,2
$UW I ncum be ao operador a execução do ser viço delegado, cabendo- lhe responder
por t odos os danos e pr ej uízos causados, por dolo ou culpa, devidam ent e com provados
em pr ocesso adm inist rat ivo, ao Poder Público, aos usuários ou a t erceir os.
&$3Ë78/2;



'$5(081(5$d2'2&21&(66,21È5,2('$32/Ë7,&$7$5,)È5,$

$UW  A rem uneração do concessionário advirá do pagam ent o de t arifa pelos
usuários do ser viço público, que serão fixadas e cor rigidas de acordo com os crit érios
da present e Lei, do edit al de licit ação e do cont rat o de concessão.
$UW  É perm it ido à Adm inist ração, ex cepcionalm ent e e com vist as a assegurar o
equilíbrio econôm ico- financeiro do cont rat o e a m odicidade t arifária, inclusive durant e
a vigência dos cont rat os de concessão, pr ev er m odelos m ist os de rem uneração do
concessionário, com binando- se a rem uneração t arifária com pr est ações pr ovidas pelo
Poder Público, calculadas com base no cust o do quilôm et ro r odado ou da dist ância
per corrida, desde que at endidas as exigências legais para t ant o.
$UW O valor das t arifas dos serviços de t ransport e colet ivo público de passageiros
será det erm inado ou hom ologado por at o da Adm inist ração.
$UW  A det erm inação do valor da t arifa dev erá fazer- se á luz dos princípios da
m odicidade t arifária e da socialização do serviço público.
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 . Ao serviço público de t ransport e colet ivo público de passageiros poderão ser
aplicadas t arifas diferenciadas, nos t er m os do art igo 13 da Lei n. 8.987/ 95.
 As isenções e benefícios t arifários de qualquer nat ureza, além daquelas j á
vigent es na dat a da pr om ulgação dest a Lei, dev erão dispor de font es específicas de
recursos.
Na hipót ese de grat uidades ou r eduções t arifárias ser em det erm inadas pelo Poder
Concedent e sem o concom it ant e rest abelecim ent o da equação econôm ico- financeira da
concessão, o Concessionário poderá requer er ao Poder Judiciário a recom posição
t arifária ou a rescisão do cont rat o de concessão, r essalvada, em qualquer caso, a
indenização pelos pr ej uízos ev ent ualm ent e suport ados em decorr ência da m edida.
$UW  A rem uneração do concessionário dev erá sofrer r evisão, periodicam ent e,
obedecendo às condições e aos prazos est abelecidos no art . 53, parágrafos 3º e 4º da
present e Lei, no Edit al de licit ação e no cont rat o de concessão.
$UW  As font es e r eceit as alt ernat ivas, com ou sem exclusividade, previst as no
Edit al de licit ação com vist as a int egrar a r eceit a do concessionário ser ão consideradas
na fixação da t arifa e com porão a equação econôm ico- financeira do cont rat o de
concessão.
$UW  Se out ras font es de r eceit a, alt ernat ivas e acessórias, com
exclusividade, forem
int egrarão

a

ou sem

int egradas à concessão durant e a ex ecução do cont rat o,

equação

econôm ico- financeira

da

concessão,

exigindo

a

r edução

propor cional da t arifa, salvo quando se dest inarem única e ex clusivam ent e ao cust eio
de at endim ent os especiais realizados pela concessionária, por det er m inação do Poder
Concedent e t ais com o o t ransport e de deficient es físicos em v eículos específicos e
adapt ados.
6HomRÒQLFD
'D7DULID


$UW  O cálculo da t arifa da concessão será efet uado com base em planilha de
cust os, elabor ada pelo Município, anexada ao Edit al de licit ação e ao cont rat o de
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concessão, que levará em cont a o cust o por quilôm et ro r odado da oper ação e o índice
de passageiros pagant es t ransport ados por quilôm et ro ( I PK) , at ualizados.
 A t arifa será fixada por decret o do Pr efeit o Municipal, em valor suficient e para
m ant er o equilíbrio econôm ico e financeiro do Sist em a de Transport e de m odo global,
respeit ados os parâm et ros t arifários definidos nest a Lei e na planilha t arifária, que
acom panhará o Edit al de licit ação e o cont rat o de concessão.
Na elaboração do cálculo t arifário, as isenções e descont os pr evist os nest a Lei e
definidos

pelo

Poder

Concedent e

serão

deduzidos

do

núm ero

de

passageiros

t ransport ados, salvo quando houver o pagam ent o dessas m odalidades de t ransport e
por out ras font es de financiam ent o.
$UW São it ens da planilha para efeit o de cálculo t arifário:
,± Cust o Operacional;
,,± Cust o de Capit al;

,,,± Cust o Básico de Adm inist ração;
,9± Cust o Tribut ário;

9± Margem Mínim a de lucro líquido.
$UW  Considera- se Cust o Oper acional o conj unt o de encargos e despesas
decor rent es

da

operação

com bust íveis, lubrificant es,

do

serviço

de

t ransport e

pelo

r odagem , peças e acessórios,

concessionário

com

serviços de t erceiros

relat ivos à m anut enção, pessoal de m anut enção, pessoal de t ráfego, encargos sociais,
uniform es, segur os ( obr igat órios, cont ra t erceiros, m at erial, pessoal e m oral) , fundo de
assist ência Sindical, benefícios sociais, ent re out r os cust os cuj a assunção sej a
indispensável à operação do sist em a.
 Os insum os serão, sem pr e que possível o de m enor cust o de aquisição, desde
que r ecom endados pelos fabricant es dos respect ivos equipam ent os.
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 Os parâm et ros de consum o a ser em adot ados para os it ens com bust ível,
rodagem , lubrificant es e peças e acessórios, serão os que const arem da planilha
original, part e int egrant e do Edit al de Licit ação e do Cont rat o de Concessão.
 Os cust os relat ivos a pessoal de m anut enção, serão obt idos at rav és de
coeficient e em r elação ao pessoal de t ráfego ( oper ação) , que const ará da planilha
int egrant e do Edit al de Licit ação e do Cont rat o de Concessão, obedecidos os lim it es e
regras de legislação e norm as t rabalhist as.
 Os cust os relat ivos a pessoal de t ráfego ( operação) serão obt idos considerandose o núm er o de hom ens/ hora necessários para execução dos serviços program ados
pelo Município, adequados ao m odelo de veículo a ser operado, de m odo a com por um
Fat or de Ut ilização de pessoal - F.U., na form a da planilha part e int egrant e do Edit al de
Licit ação e do Cont r at o de Concessão.
 No cálculo para definir o F.U. - Fat or de Ut ilização t am bém será considerado:

,± Pessoal necessário para o descanso sem anal, plant ões e o pessoal necessário para

férias;

,, ± As horas necessárias para acert o de cont as dos cobradores, início e fim de
j ornada para os m ot or ist as e cobrador es, adequação de escalas e t odo o pessoal
necessário à operação dos t erm inais.
 A m et odologia de cálculo do Fat or de Ut ilização de pessoal será definida na
planilha, part e int egrant e do Edit al de Licit ação e do Cont rat o de Concessão, e,
m ant ida a referida m et odologia de cálculo, o Fat or de Ut ilização poderá ser r evist o pelo
poder concedent e, at r avés do órgão m unicipal de gerenciam ent o, sem pre que
m odificada program ação operacional de ser viços e o m odal operacional do sist em a,
at ravés da int rodução de nov os t ipos de veículos, sist em as de bilhet agem elet rônica e
sit uações assem elhadas, ouvido sem pre, prev iam ent e, de t odo o m odo, o Conselho
Municipal de Transport e Colet ivo.
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 Os salários, considerados para fins de cálculo t arifário, acrescidos de event uais
verbas legais, serão os efet ivam ent e prat icados pela concessionária ( incluindo anuênio,
adicional not urno, horas ext ras, et c) , conform e fixados pela legislação vigent e ou em
Acordo ou Convenção Colet iva de Trabalho.
$UW  Consideram - se com o cust os de capit al a rem uneração e a depr eciação de
capit al invest ido na frot a, bem com o a depr eciação e rem uneração de capit al invest ido
em m áquinas, inst alações e equipam ent os e a rem uneração de alm oxarifado, da
seguint e form a:
, ± Rem uneração de Capit al em Veículos ( m at erial rodant e) :

para cálculo de

rem uneração m ensal de capit al aplica- se a t axa m ensal de 1% ( um por cent o) sobre o
valor de um v eículo novo ou sim ilar de cada cat egoria, sem pneu, deduzindo- se a
parcela j á depreciada, sendo que a m et odologia de cálculo será a que const a da
planilha part e int egrant e do Edit al de Licit ação e do Cont rat o de Concessão.

,,± Depr eciação de Veículos: a depr eciação dev erá provisionar a reposição do v eículo
novo ou sim ilar de cada cat egoria, indicado pelo fornecedor, considerando o prazo de
vida út il e valor r esidual específico para cada t ipo;

,,,±O prazo de vida út il, a ser considerado na planilha t arifária, será:
a) De 8 ( oit o) anos para veículos m icro- ônibus;
b) De 10 ( dez) anos par a veículos convencionais;
c) De 12 ( doze) anos para v eículos art iculados.

,9 ± O valor residual ao final do prazo de vida út il de cada t ipo de veículo, a ser

considerado na planilha t arifária, será:
a) De 20% ( vint e por cent o) para v eículos m icro- ônibus;
b) De 10% ( dez por cent o) para veículos conv encionais;
c) De 5% ( cinco por cent o) para v eículos art iculados.

9± A depr eciação será calculada na form a linear, ou sej a:
a) 1/ 96 ( um nov ent a e seis av os) ao m ês, para veículos m icro ônibus;
b) 1/ 120 ( um cent o e vint e avos) ao m ês, para os veículos convencionais;
c) 1/ 144 ( um cent o e quarent a e quat r o av os) ao m ês, para v eículos art iculados.
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9, ± a depreciação e r em uneração do capit al invest idos em m áquinas, inst alações e
equipam ent os, bem

com o a rem uneração de alm oxarifado por t ipo de veículo

equivalent e, serão obt idas at rav és de coeficient e m ensal que incidirá em relação ao
preço de um v eículo convencional ( com um ) com plet o para cada veículo da frot a t ot al,
sendo que o coeficient e e a m et odologia de cálculo const arão da planilha do sist em a,
part e int egrant e do Edit al de licit ação e do cont rat o de concessão.
 Com a finalidade exclusiva de evit ar aum ent os de t arifa, em casos de queda de
dem anda ou de aum ent o subst ancial do cust o quilom ét rico da oper ação do sist em a de
t ransport e colet ivo público, o Poder Concedent e, durant e a vigência da concessão,
excepcionalm ent e, poderá aum ent ar , em at é 2 ( dois) anos, a idade m édia m áxim a da
frot a e a idade m áxim a de cada v eículo, exigidas da concessionária por força da
present e Lei, do Edit al de licit ação e do cont rat o de concessão.
 Os v eículos que t iverem idade superior aos lim it es definidos no inciso I I I do
present e art igo, m ant idos ou incluídos na frot a na form a do parágrafo ant erior, não
serão obj et o de depreciação na planilha t arifária, sendo apenas r em unerados, com o
capit al invest ido, pelo seu valor r esidual, e obj et o de r em uneração de despesas de
m anut enção, peças e acessórios, at ravés do m esm o coeficient e adm it ido para o
rest ant e da fr ot a.
$UW Consideram - se com o int egrant es do cust o básico de adm inist ração:
,±cust o de pessoal de adm inist ração: os cust os r elat ivos ao pessoal da adm inist ração
serão obt idos at rav és de coeficient e em r elação ao cust o de pessoal de t ráfego
( operação) , a ser definido pelo Poder Ex ecut ivo na planilha t arifária do sist em a, part e
int egrant e do Edit al de licit ação e do cont rat o de concessão;

,, ± cust o de despesas gerais: consideram - se aqueles cust os necessários à ex ecução
dos ser viços não vinculados diret am ent e à operação do sist em a de t ransport e, e serão
obt idos at rav és de coeficient e m ensal que incidirá em r elação ao preço de um v eículo
equivalent e com plet o, para cada veículo da fr ot a t ot al, a ser incluído na planilha do
sist em a, part e int egrant e do Edit al de licit ação e do cont rat o de concessão;
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,,,± cust o de rem uner ação da diret oria: considera- se com o cust o de rem uneração da

diret oria o valor necessário, dent r o das m et as de eficiência, para o pagam ent o de SUR

ODERUH m ensal aos diret ores necessários ao exercício das funções de direção da
concessionária, e serão obt idos at rav és de coeficient e m ensal que incidirá em r elação
ao salário base ( sem encargos) do m ot orist a, por v eículo da frot a t ot al, a ser incluído
pelo Poder Ex ecut ivo na planilha do sist em a, part e int egrant e do edit al de licit ação e
do cont rat o de concessão.
$UW  Considera- se Cust o Tribut ário os t ribut os, t axas e cont ribuições que incidem
ou que venham a incidir sobr e a r eceit a e a m ovim ent ação financeira do sist em a,

sendo esse cust o necessariam ent e vinculado à legislação vigent e, considerado as
variações porv ent ura ex ist ent es na form a do parágrafo único do art igo 51, da present e
Lei.
$UW  A Margem Mínim a de Lucro Líquido, int egrant e da planilha t arifária da
concessão, será calculada m ediant e a incidência de um percent ual sobr e os cust os
t ot ais do sist em a, descrit os nos art igos 45 a 49 da present e Lei.
3DUiJUDIRÒQLFR O percent ual de que t rat a esse art igo será definido de acordo com a
propost a da em pr esa concessionária vencedora da licit ação, sendo que os lim it es
m ínim o e m áxim o dest e per cent ual const arão do Edit al de licit ação, considerando- se a
incidência dessa por cent agem com o definidor do crit ério de MENOR TARI FA para os
fins da licit ação na form a do inciso V do art . 15 da Lei Federal 8.987/ 95 ( Lei Federal de
Concessões e Perm issões de Ser viços Públicos, disposit ivo conform e r edação dada pela
Lei Federal nº 9.648/ 98) .
$UW  Os it ens com ponent es dos par âm et ros de cust o da planilha não poderão ser
m odificados unilat eralm ent e, respeit ando- se sem pre a m anut enção do equilíbrio
econôm ico financeiro do sist em a e do cont rat o, de acordo com os pr incípios e regras
dest a Lei e com a planilha t arifária const ant e do Edit al de Licit ação e do Cont rat o de
Concessão e sem pr e m ediant e consult a prévia ao Conselho Municipal de Transport e
Colet ivo.
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3DUiJUDIRÒQLFR Qualquer exigência advinda do Poder Concedent e ou decorr ent e de
legislação, que acarr et e variação de cust os ou m odificação no núm ero de passageiros
equivalent es, para m ais ou para m enos, será necessariam ent e considerada na planilha
t arifária, na form a dest a Lei e do cont rat o de concessão, im port ando em revisão
t arifária, se for o caso.
$UW  O índice de passageiro por quilôm et r o ( I PK) será o divisor do t ot al do cust o
por quilôm et r o, obt ido segundo os crit érios est abelecidos nos art igos 45 a 49 da
present e, para efeit o de det erm inação do pr eço da t arifa.
 A m et odologia para a obt enção do I PK garant irá a obser vância de um a relação
ent re o núm ero t ot al de passageir os equivalent es t r ansport ados e a quilom et ragem
t ot al do sist em a, em um m esm o período de análise.
 Para definição do núm ero de passageiros a ser ut ilizado na definição do I PK e do
cálculo t arifário, ser á considerada, pelo Município at ravés de seu órgão m unicipal de
ger enciam ent o, a dem anda de usuários pagant es e a quilom et ragem t ot al verificada
nos últ im os doze m eses, cont ados a part ir da dat a em que se r ealize a r evisão
t arifária.
 A quilom et ragem t ot al do sist em a é a som a da quilom et ragem pr ogram ada, m ais
a quilom et ragem necessária para o início da operação e a quilom et ragem de recolhida
frot a at é a garagem .
$UW A t arifa será o valor encont rado pela divisão do cust o t ot al por quilôm et ro do
sist em a pelo índice de passageiros por quilôm et ro – I PK.
 O cust o de quilom et ragem t ot al do sist em a será encont rado ponder ando- se o
cust o de quilom et ragem de cada cat egoria pela sua part icipação na quilom et ragem
t ot al do sist em a.
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 Na necessidade de arr edondam ent o m at em át ico, para m ais ou m enos, no valor
encont rado para o cálculo da t arifa, o índice/ valor acrescido ou suprim ido deverá ser
com pensado

na

t arifa

seguint e,

consider ando- se

o

núm er o

de

passageiros

t ransport ados no período.
 O cálculo da t arifa dev erá ser r evist o sem pre que ocor rer m odificações dos cust os
int egrant es de sua com posição que produza variação m ínim a de 2% ( dois por cent o) ,
para m ais ou para m enos, do per cent ual equivalent e à m argem m ínim a de lucro
líquido da em presa concessionária do sist em a, incorporada à planilha t arifária de
acordo com a regra do parágrafo único do art . 50 da pr esent e Lei.
 O cálculo da t arifa t am bém deverá ser r evist o se, no prazo de um ano da últ im a
revisão, ocor r er elevação ou r edução dos cust os int egrant es de sua com posição,
m esm o que não se t enha at ingido a m odificação m ínim a fixada pelo par ágrafo ant erior.
$UW  Serão isent os do pagam ent o da t arifa e não ser ão com put ados com o
passageiros equivalent es, para fins de cálculo da planilha t arifária:
,± crianças com at é 06 ( seis) anos de idade, desde que devidam ent e acom panhados e
idosos com m ais de 65 ( sessent a e cinco) anos, os últ im os desde que devidam ent e
ident ificados, desde que não ocasionem o giro da cat raca;
,, ± fiscais do sist em a de t ransport e colet ivo,

devidam ent e uniform izados e

cr edenciados, que não serão considerados com o passageiros equivalent es;
,,,  pessoas port ador as de deficiência e doença m ent al com com pr om et im ent o de
locom oção, com r enda individual m ensal inferior a 1,5 ( hum e m eio) salários m ínim os
nacionais, bem

com o com

um

acom panhant e caso necessário à condução do

deficient e, devidam ent e cr edenciados na form a do r egulam ent o;
,9  policiais m ilit ares devidam ent e fardados e ident ificados com car t eira funcional,
desde que não ocasionem o giro da cat raca;
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9

pessoas

port adoras

de

deficiência

física

com

com pr om et im ent o

de

locom oção, com r enda individual m ensal inferior a 1,5 ( hum e m eio) salários m ínim os
nacionais, bem com o um acom panhant e caso necessário à condução do deficient e,
devidam ent e cr edenciados na form a do regulam ent o, lim it ado ao m áxim o de duas
viagens diárias, e decor rent e de:
a) am put ação t ot al ou parcial, de m em bro inferior, que pr ej udique a locom oção at iva;
b) at rofia ou deform idade t ot al ou parcial, de m em br o inferior, que pr ej udique a
locom oção at iva;
c)

paraplegia,

hem iplegia

ou

t et raplegia,

art r ose

sev era,

que

prej udiquem

a

capacidade de locom oção at iva, a pr eensão ou a sust ent ação da pessoa;
9,  pessoas

port adoras

de

deficiência

física

sem

com prom et im ent o de

locom oção, com r enda individual m ensal inferior a 1,5 ( hum e m eio) salários m ínim os
nacionais, devidam ent e cr edenciadas na form a do r egulam ent o, lim it ado ao m áxim o de
duas viagens diárias, e decor rent e de:
a) am put ação t ot al ou parcial, de m em bro superior, que pr ej udique a preensão ou a
sust ent ação da pessoa;
b) at rofia ou deform idade t ot al ou parcial, de m em br o superior, que prej udique a
preensão ou a sust ent ação da pessoa;
c)

paraplegia,

hem iplegia

ou

t et raplegia,

art r ose

sev era,

que

prej udiquem

a

capacidade de locom oção at iva, a pr eensão ou a sust ent ação da pessoa;
9,,  pessoas

port adoras

de

deficiência

visual

com com pr om et im ent o de

locom oção, com r enda individual m ensal inferior a 1,5 ( hum e m eio) salários m ínim os
nacionais, bem com o um acom panhant e caso necessário à condução do deficient e,
devidam ent e cr edenciados na form a do regulam ent o, lim it ado ao m áxim o de duas
viagens diárias;
9,,, pessoas

port adoras de deficiência audit iva com at é 12 ( doze) anos de idade

e com com prom et im ent o de locom oção, bem com o um acom panhant e caso necessário
à condução do deficient e, devidam ent e credenciados na form a do regulam ent o,
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lim it ado ao m áxim o de duas viagens diárias;
,; pessoas port adoras de deficiência audit iva com acuidade audit iva a part ir de 41
( quarent a e um ) decibéis at é a surdez pr ofunda, com idade igual ou superior a 12
( doze) anos, com r enda individual m ensal inferior a 1,5 ( hum e m eio) salários m ínim os
nacionais, devidam ent e cr edenciadas na form a do r egulam ent o, lim it ado ao m áxim o de
duas viagens diárias;
;  aposent ados por invalidez e com com pr om et im ent o de locom oção, com r enda
fam iliar m ensal inferior à 1,5 ( um e m eio) salário m ínim o nacional, devidam ent e
cr edenciados na form a do r egulam ent o, lim it ado ao m áxim o de duas viagens diárias;
;, ± idosos com preendidos na faixa et ária de 60 ( sessent a) à 65 ( sessent a e
cinco) anos, cuj a r enda fam iliar m ensal com provada sej a de at é 1,5 ( um e m eio)
salário m ínim o nacional, devidam ent e credenciados na form a do r egulam ent o, lim it ado
ao m áxim o de duas viagens diárias, com 40 ( quarent a) cr édit os m ensais, est es não
cum ulat ivos na r ecarga.
3DUiJUDIR~QLFR Devidam ent e cr edenciados na form a do regulam ent o, os est udant es
da rede pública de ensino est adual e m unicipal, m at riculados no prim eiro ou segundo
grau serão isent os do pagam ent o de 50% ( cinqüent a por cent o) do v alor da t arifa do
t ransport e colet ivo urbano e serão com put ados com o passageiros equivalent es, para
fins de cálculo da planilha t arifária, som ent e os valores efet ivam ent e pagos, lim it ado o
benefício a duas passagens por dia út il.

&$3Ë78/2;,



'$66$1d®(6

$UW Para fins da present e Lei, será considerada ilegal e clandest ina a execução de
qualquer t ipo de serviço de t ransport e colet ivo de passageiros sem a cor respondent e
delegação ou aut orização do Poder Público, hipót ese que ensej ará a aplicação das
seguint es sanções:
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,± int erdição das operações;

,, ± aplicação de m ult a pecuniária equivalent e ao m ínim o de 0,10 UFM ( dez décim os
de Unidade Fiscal do Município) e o m áxim o de 100 UFM ( cem Unidades de Refer ência

do Município) por infração, cuj o valor, m odalidades e condições serão fixados por at o
regulam ent ar;

,,, ± apreensão e r et enção dos veículos, cuj a liberação est ará condicionada ao
pagam ent o da m ult a pr evist a no inciso ant erior ;

,9± declaração de inidoneidade para licit ar ou cont rat ar com a Adm inist ração, vigent e
a ser fixado pelo at o sancionador.
Parágrafo único. As penalidades previst as nest e art igo podem ser cum uladas.
$UW 

O

inadim plem ent o

cont rat ual

do

concessionário,

assim

com o

o

descum prim ent o das norm as r egulam ent ares e das norm as legais aplicáveis ao serviço
de t ransport e colet ivo urbano, inclusive das regras dispost as na pr esent e Lei, ensej ará
a aplicação das seguint es sanções:
,± advert ência escrit a;
,,±m ult a cont rat ual;

,,,± m ult a condenat ória fixada em regulam ent o;

,9± afast am ent o de funcionários e int erdição de equipam ent os e de v eículos;
9± int ervenção, no caso de concessão;
9,± rescisão e ext inção do cont rat o;

9,,± declaração de caducidade da concessão.

9,,,± suspensão do direit o de licit ar por prazo não superior a 02 ( dois) anos;

,;± Declaração de inidoneidade para licit ar ou cont rat ar com a Adm inist ração Pública,
enquant o perdurarem os m ot ivos det er m inant es da punição ou at é que sej a pr om ovida
a reabilit ação perant e a própria aut oridade que aplicou a penalidade, que será
concedida

sem pre

que

o

Concessionário

ressar cir

o

Município

pelos prej uízos

result ant es e depois de decor rido o prazo da sanção com base no inciso ant erior.
3DUiJUDIR~QLFR As penalidades pr evist as nest e art igo podem ser cum uladas.
$UW  A aplicação das penalidades previst as nest e Capít ulo ser á precedida de
processo adm inist rat ivo, r ealizado com as garant ias do cont radit ório e da am pla defesa
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que com port e a oport unidade de m anifest ação do concessionário, em conform idade ao
dispost o no Decr et o Municipal nº 11.310, de 14 de j ulho de 2004 ou norm a
regulam ent ar que vier a ser edit ada.

&$3,78/2;,,
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$UW  Ressalvada a hipót ese do art . 11, §9º, I , da present e Lei, a pror rogação de
cont rat o de concessão de ser viço de t ransport e público de passageiros ou a abert ura
de licit ação para a nova delegação apenas poderá ocor r er se, em período prévio
m ínim o de 180 ( cent o e oit ent a) dias, cont ados do vencim ent o do prazo de cont rat os
vigent es, for em iniciados e concluídos, pelo Poder Execut ivo Municipal, os seguint es
procedim ent os, ext raídos do art . 42, §3º da Lei Federal nº 8.987/ 95:

, ± levant am ent o am plo e com plet o dos elem ent os físicos const it uint es da infraest rut ura de bens r ev er síveis e dos dados financeiros, cont ábeis e com er ciais relat ivos
à pr est ação do serviço concedido, previst os no Edit al de licit ação, no cont rat o de
concessão e na planilha t arifária originários;

,, ± levant am ent o, com base em apuração hist órica, desde o início do cont rat o, da
ev olução dos preços unit ários dos insum os da operação do t ransport e, das despesas de
pessoal, dos coeficient es de depr eciação de fr ot a e inst alações, bem com o da oscilação
da dem anda de passageiros do serviço;

,,, ± levant am ent o, baseado nas inform ações ant erior es, das t arifas cor ret as que

dev eriam t er sido prat icadas, a cada seis m eses do prazo da concessão, pelo poder
concedent e, calculadas de acordo com a planilha t arifária oficial previst a no Edit al de
licit ação e no cont rat o de concessão;

,9 ± apuração, de acor do com os levant am ent os dos incisos ant erior es, confr ont ados
com as t arifas e r em unerações auferidas pela concessionária durant e o prazo da
concessão, de ev ent ual indenização devida a essa para gar ant ir o equilíbrio econôm ico
financeiro do cont rat o, sej a em razão de bens e inst alações e dem ais cust o de capit al
não depreciados e r em unerados, sej a em razão de incorr et as r evisões t arifárias, que
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não t enham acom panhado a ev olução dos preços unit ários dos insum os e despesas da
operação;

9 ± celebração de acordo ent re o poder concedent e e o concessionário sobr e os
crit érios e a form a de pagam ent o de indenização ev ent ualm ent e apurada na form a do

inciso ant erior, ou definição de adim plem ent o da indenização na form a dos parágrafos
6º e 7º desse art igo.
 A r ealização das et apas dos procedim ent os a que se r efere o art igo ant erior
dev erá ser acom panhada pela em presa concessionária, que t erá direit os assegur ados
ao cont radit ório e am pla defesa durant e t odo o processo, podendo im pugnar dados
colet ados

pelo

Poder

Concedent e

e

apr esent ar

cálculos

pr óprios

de

ev ent ual

indenização.
 Todas as et apas do procedim ent o pr ev ist o nest e art igo t am bém dev erão ser
acom panhadas pelo Conselho Municipal de Transport e Colet ivo, que poderá im pugnar
dados e inform ações, bem com o opinar a r espeit o de ev ent ual indenização apurada.
 Após a garant ia de cont radit ório e am pla defesa da concessionária, as apurações
referidas nos incisos do present e art igo e o ev ent ual valor de indenização da
concessionária

encont rado

dev erão

ser

obj et o

de

audit oria

por

inst it uição

especializada, escolhida de com um acordo pelas part es, na form a do art . 42, §3º, I I ,
da Lei Federal nº 8.987/ 95, e cont rat ada por procedim ent o de inexigibilidade de
licit ação, nos t erm os do art . 25, I I , da Lei Feder al nº 8.666/ 93.


Cum pridos

os

procedim ent os

audit ados, ainda que não cheguem
concessionária,

deverão

ser

ant eriores,
a qualquer

apr esent ados

à

os

levant am ent os

m ont ant e a ser

população

em

r ealizados

e

indenizado à

audiência

pública,

com andada pelo Poder Ex ecut ivo Municipal e acom panhada, obrigat oriam ent e, por
represent ant es da concessionária, da em pr esa audit ora, cont rat ada na form a do
parágrafo ant erior e do Conselho Municipal de Transport e Colet ivo.
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 Verificada a exist ência de indenização devida à concessionária, subm et ida à
audit oria e apr esent ada em audiência pública, exist indo acordo ent re as part es, o
Poder Ex ecut ivo poderá pror rogar o cont rat o de concessão por pr azo não superior ao
original com o form a de pagam ent o à concessionária, com o prev ê a r egra do art . 11,
§9º, I I , da present e Lei.
 Não sendo possível a realização de acordo sobr e event uais valores de indenização
devidos à concessionária e sobr e a r espect iva form a de pagam ent o, o quant um
indenizat ório será fixado pela em pr esa audit ora cont rat ada de com um acordo ent re as
part es, observando a equação econôm ico- financeira do cont rat o definida na planilha
t arifária original e as infor m ações levant adas nos pr ocedim ent os a que se r efer em os
incisos I , I I , I I I do pr esent e art igo.
 No

caso

do

parágrafo

ant erior,

o

pagam ent o

da

indenização

devida à

concessionária será r ealizado, m ediant e prév ia garant ia real confer ida pelo poder
concedent e àquela, por m eio de, no m ínim o, 4 ( quat ro) parcelas anuais e, no m áxim o,
em núm er o de par celas que não exceda o prazo do cont rat o, iguais e sucessivas,
devidam ent e corrigidas pelo I NPC/ I BGE ou out r o índice que venha a subst it uí- lo.
 Ausent e a pr est ação de garant ia real na form a do parágrafo ant erior, quando
couber, não poderá ser abert a licit ação para assinat ura de nov o cont rat o de concessão,
salvo na hipót ese do parágrafo a seguir.
 Tant o na hipót ese do parágrafo 7º dest e art igo com o em caso de acordo ent r e
concedent e e concessionária, o Poder Ex ecut ivo Municipal poderá pagar a indenização
ev ent ualm ent e apurada com r eceit as t arifárias oriundas do novo cont rat o de concessão
a ser licit ado, desde que assim pr ev ej a o r espect ivo edit al convocat ór io e a m inut a do
cont rat o de concessão, incluindo essas despesas na planilha t arifária do sist em a
licit ado.
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 O Poder Ex ecut ivo Municipal, em carát er pr ecário, poderá pr orr ogar o cont rat o
de concessão, pelo prazo de seis m eses, r enovável por um único per íodo, acaso isso
sej a necessário para concluir os pr ocedim ent os previst os no pr esent e art igo.
$UW Esgot ado o pr azo do cont rat o de concessão e não sendo prorr ogado na for m a
do Art . 11, §9º, I da pr esent e Lei, não est ando concluídos os procedim ent os a que se
refere o art igo ant erior ou não sendo finalizado o cert am e licit at ório dest inado à nova
concessão, perm anecer á aquele vigent e at é a conclusão desses at os e a definição da
em pr esa delegat ária, período em que a ent ão concessionária deverá cum prir t odas as
obrigações pr evist as no cont rat o v encido, inclusive as relat ivas à m anut enção da idade
m édia de frot a, assegur ado o seu equilíbrio econôm ico- financeiro, t al com o pr evist o na
planilha t arifária original.
3DUiJUDIR ~QLFR O dispost o nesse art igo não se aplica aos casos em que o Poder
Público,

por

razões

de

conv eniência,

oport unidade,

eficiência,

razoabilidade

e

propor cionalidade, opt ar por form as pr ecárias de pr est ação do ser viço durant e o
período de t ransição, delegando- o, at rav és de perm issão, ou aut orizando- o, m ediant e
at os form ais, a out ras em presas.


&DStWXOR;,,,
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$UW Ext ingue- se a concessão por:
,± advent o do t erm o cont rat ual;
,,±encam pação;
,,,± caducidade;
,9± rescisão;
9± anulação; e
9,± falência ou ext inção da em presa concessionária e falecim ent o ou incapacidade do
t it ular, no caso de em pr esa individual.
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  Ext int a a concessão, ret ornam ao Poder Concedent e t odos os bens r ev ersíveis,
direit os e privilégios t r ansferidos ao concessionário, conform e previst o no Edit al e
est abelecido no cont rat o de concessão.
   Ext int a a concessão na form a dos incisos I I , I I I , I V e V, do present e art igo,
haverá a im ediat a assunção do ser viço pelo Poder Concedent e, procedendo- se aos
levant am ent os, avaliações e liquidações necessárias, obser vado o dispost o no art igo
59 da pr esent e Lei.
  A assunção do serviço aut oriza a ocupação das inst alações e a ut ilização pelo
Poder Concedent e de t odos os bens r ev er síveis, quando houver, nos t er m os do Edit al e
do cont rat o de concessão.
  Nos casos pr evist os nos incisos I e I I dest e art igo, o Poder Concedent e
ant ecipando- se à ext inção da concessão, pr ocederá aos levant am ent os e avaliações
necessárias à det erm inação dos m ont ant es da indenização que será devida à
concessionária, na form a dos art s. 58, 61 e 62 dest a Lei.
$UW  A reversão no advent o do t erm o cont rat ual far- se- á com a indenização das
parcelas dos invest im ent os vinculados a bens rev ersíveis, ainda não am ort izados ou
depr eciados, que t enham sido r ealizados com o obj et ivo de garant ir a cont inuidade e
at ualidade do serviço concedido.
$UW  Considera- se encam pação a r et om ada do serviço pelo Poder Concedent e
durant e o prazo da concessão, por m ot ivo de int eresse público, m ediant e Lei
aut orizat iva específica e após prévio pagam ent o da indenização, na form a do art igo
ant erior e da legislação federal vigent e.
$UW  A inexecução t ot al ou parcial do cont rat o acar ret ará, a crit ério do Poder
Concedent e, a declaração de caducidade da concessão ou a aplicação das sanções
cont rat uais, r espeit adas as disposições dest e art igo, do art . 27 da Lei Federal nº
8.987/ 95 e as norm as convencionadas ent r e as part es.
 A caducidade da concessão poderá ser declarada pelo Poder Concedent e quando:
, ± o serviço est iver sendo prest ado de form a inadequada ou deficient e, t endo por
base as norm as, crit érios, indicadores e parâm et ros definidores da qualidade do
serviço;
,, ± a concessionária descum prir cláusulas cont rat uais ou disposições legais ou
regulam ent ares concernent es à concessão;
,,, ± a concessionária paralisar o serviço ou concor rer para t ant o, ressalvadas as
hipót eses decorr ent es de caso fort uit o ou for ça m aior;
,9 ± a concessionária perder as condições econôm icas, t écnicas ou operacionais para
m ant er a adequada prest ação do serviço concedido;
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9± a concessionária não cum prir as penalidades im post as por infrações, nos devidos
prazos;
9, ± a concessionária não at ender a int im ação do Poder Concedent e no sent ido de
regularizar a prest ação do ser viço; e
9,, ± a concessionár ia for condenada em sent ença t r ansit ada em j ulgado por
sonegação de t ribut os, inclusive cont ribuições sociais.
 A declaração da caducidade da concessão deverá ser pr ecedida da verificação da
inadim plência da concessionária em processo adm inist rat ivo, assegur ado o direit o de
am pla defesa.
  Não será inst aurado pr ocesso adm inist rat ivo de inadim plência ant es de
com unicados à concessionária, det alhadam ent e, os descum prim ent os cont rat uais
referidos no § 1º dest e art igo, dando- lhe um prazo para cor rigir as falhas e
t ransgr essões apont adas e para o enquadram ent o, nos t erm os cont rat uais.
  I nst aurado o processo adm inist rat ivo e com provada a inadim plência, a
caducidade será declar ada por decr et o do Poder Concedent e, independent em ent e de
indenização prévia, calculada no decurso do pr ocesso.
 A indenização de que t rat a o parágrafo ant erior, será devida na for m a do art . 61
dest a Lei e do cont rat o, descont ado o valor das m ult as cont rat uais e dos danos
causados pela concessionária.
 Declarada a caducidade, não result ará para o Poder Concedent e qualquer espécie
de r esponsabilidade em relação aos encargos, ônus, obrigações ou com prom issos com
t erceiros ou com em pr egados da concessionária.
$UW  O cont rat o de concessão poderá ser r escindido por iniciat iva da
concessionária, no caso de descum prim ent o das norm as cont rat uais pelo Poder
Concedent e, m ediant e ação j udicial especialm ent e int ent ada para esse fim .
3DUiJUDIR ~QLFR Na hipót ese pr evist a no FDSXW dest e art igo, os serviços pr est ados
pela concessionária não poderão ser int err om pidos ou paralisados, at é a decisão
j udicial t ransit ada em j ulgado.


&$3Ë78/2;,9
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$UW  Fica inst it uído o Conselho Municipal de Transport e Colet ivo com o órgão
colegiado consult ivo em deliberações que envolvam polít icas públicas acer ca do
t ransport e colet ivo m unicipal do Município de Telêm aco Borba, com pondo- se de
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m em br os do Poder Público, dos delegat ários do ser viço e represent ant es da Sociedade
Civil, nos t erm os previst os nest a Lei.
$UW  Os obj et ivos do Conselho Municipal de Transport e Colet ivo do Município de
Telêm aco Borba são:
,± pr om over a part icipação da com unidade na for m ação de decisões relevant es acerca
de polít icas regulat órias de t ransport e colet ivo m unicipal;

,, ± elaborar proposições acerca de polít icas r egulat órias de t ransport e colet ivo

m unicipal para análise pelo Poder Execut ivo;

,,,± part icipar, com o órgão consult ivo, da for m ação de decisões relevant es acerca de

polít icas regulat órias de t ransport e colet ivo m unicipal;

,9 ± aproxim ar as diversas classes de usuários do serviço público de t ransport e

colet ivo m unicipal do Poder Concedent e e dos prest adores do ser viço;

9 ± fornecer inform ações aos Poder es Públicos acer ca da sit uação da prest ação dos

serviços de t ransport e colet ivo m unicipal, am pliando o seu universo de elem ent os para
fins de cont role.
3DUiJUDIR ~QLFR O Conselho Municipal de Transport e Colet ivo se m anifest ará, nos
t erm os de suas com pet ências, at rav és de deliberações, cuj os quoruns e procedim ent os
serão definidos em regim ent o int erno, a ser elaborado e aprovado logo após a
const it uição do órgão, na form a do art igo a seguir.
$UW  A com posição específica do Conselho Municipal de Transport e Colet ivo será
definida por at o regulam ent ar do Poder Execut ivo, sendo que dois quart os de sua
com posição serão reser vados a grupos de usuários; um quart o aos r epresent ant es do
Poder Ex ecut ivo e um quart o a r epr esent ant es dos prest adores- delegat ários.
3DUiJUDIR~QLFR Os m em br os do Conselho não serão r em unerados para essa função
e nem obt erão qualquer espécie de vant agens ou benefícios diret am ent e decorr ent es
de sua part icipação no r eferido órgão.

&$3,78/2;9
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$UW  O serviço de t ransport e colet ivo privado de passageiros ocor rerá pela
m odalidade de fr et am ent o, considerado est e a at ividade econôm ica de t ransport e
colet ivo r est rit a a segm ent o específico e pr é- det em inado de passageiros.
3DUiJUDIR ~QLFR Par a efeit os dest a Lei o fr et am ent o é classificado da seguint e
for m a:
, ± de âm bit o m unicipal: é a at ividade de t ransport e colet ivo privado com origem e
dest ino dent ro dos lim it es do Município de Telêm aco Borba, pr est ado r egular ou
ocasionalm ent e;

,, ± de âm bit o int erm unicipal: é a at ividade de t ransport e colet ivo pr ivado em que o
Município de Telêm aco Borba figura, em qualquer hipót ese, com o localidade de
referência dos t raj et os, sej a com o dest ino, origem ou r ot a de passagem .
$UW  A at ividade de fret am ent o de âm bit o m unicipal ou int erm unicipal deverá ser
previam ent e cont rat ada com os seus usuários, cabendo obrigat oriam ent e ao seu
explorador port ar os seguint es inst rum ent os com probat órios do aj ust e:
,± cont rat o de prest ação do ser viço ou not a fiscal da at ividade;

,,± list a de usuários ou docum ent o específico com probat ório da prévia aut orização do
it inerário e pont os de parada.
$UW O ex ercício da at ividade de fret am ent o no Município de Telêm aco Borba a ser
prest ado por pessoa j urídica, condiciona- se à obt enção de aut orização específica,
renovada anualm ent e, expedida pela Adm inist ração Pública Municipal.
  A aut orização para o ex er cício da at ividade de fret am ent o será precedida de
cadast ram ent o na com pet ent e Secr et aria Municipal,

at endendo- se as seguint es

condições:
, ± habilit ação em vist oria t écnica dos v eículos a ser em ut ilizados na at ividade de
fr et am ent o;

,,± com prov ação de inscrição no Cadast r o Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ;

,,, ± apr esent ação de cont rat o social ou est at ut o social, devidam ent e r egist rado na
Junt a Com ercial do Paraná ou Regist r o Civil de Pessoas Jurídicas;
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,9± com provação de r egularidade fiscal perant e a Fazenda Federal;

9± com pr ovação de r egularidade fiscal perant e as Fazendas Est adual e Municipal;

9,± com pr ovação de r egularidade relat iva à Seguridade Social – I NSS e ao Fundo de
Garant ia por Tem po de Ser viço – FGTS;

9,, ± com pr ovação de que os condut or es dos veículos são port adores de Cart eira

Nacional de Habilit ação na cat egoria profissional " D" ou " E" ;

9,,, ± com provação do licenciam ent o dos veículos perant e o Ór gão de Transit o

com pet ent e do Est ado do Paraná, indicados par a a at ividade;

,; ± apólice do segur o que garant a aos usuários do ser viço cobert ura cont ra danos
civis, sem pr ej uízo da cobert ura de segur o obrigat ório de danos pessoais ( DPVAT) ,
com validade equivalent e aos cert ificados de vist orias dos v eículos;

;±out ras provas exigidas por Decr et o ou pela com pet ent e Secret aria Municipal;

  Toda a alt eração que ocor r er na em presa que im plique a m odificação do
cont eúdo dos docum ent os r eferidos nest e art igo dev erá ser com unicado à com pet ent e
Secret aria Municipal no prazo de at é 15 ( quinze) dias.
  Na pr est ação dos ser viços de que t rat a est e art igo, é v edada a ut ilização de
veículos que:

, não at endam aos r equisit os m ínim os de segurança veicular, m ediant e com provação

de Cert ificado de Segurança Veicular em it ido por I nst it ut o Nacional de Met r ologia,
Nor m at ização e Qualidade I ndust rial – I NMETRO ou por ent idade por ele acredit ada;
,,± Cert ificado de Regist ro do veículo no Município de Telêm aco Borba válido;

,,, ± não apresent e segur o de Responsabilidade Civil exclusivo para passageiros
t ransport ados, com gar ant ia única, m ediant e Apólice de segur o na qual const e a placa
do v eículo a que se r efere;
$UW  Os v eículos em at ividade de fret am ent o deverão port ar, em local visível, a
respect iva aut orização.
$UW  No caso de fr et am ent o int erm unicipal, a aut orização e o com prov ant e em
validade de vist oria t écnica, em it idos pelos r espect ivos órgãos públicos responsáv eis,
habilit am o oper ador ao desem penho da at ividade nos lim it es do Município, devendo
ser port ados em local visível do veículo.
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$UW  É pr oibida aos veículos em at ividade de fr et am ent o a ut ilização de pont os e
vias de ex clusiva ut ilização do Serviço de Transport e Colet ivo Público de Passageiros,
salvo quando houv er aut orização específica da com pet ent e Secret aria Municipal.
$UW  A inobservância das obrigações est abelecidas nest a Lei e nos at os
regulam ent ares suj eit ará a pessoa j urídica que explora a at ividade de fret am ent o às
seguint es penalidades, aplicáveis, separadas ou cum ulat ivam ent e, independent em ent e
da ordem em que est ão classificadas:
,± r et enção e rem oção do v eículo;
,,± suspensão da aut orização;

,,,± r ev ogação da aut orização;

,9± suspensão ou cassação do cert ificado de vínculo ao ser viço.
 A penalidade previst a no inciso I do " caput " dest e art igo é t am bém aplicável ao
operador de fr et am ent o de âm bit o int erm unicipal.
  O veículo ret ido pelo Poder Público, nos t er m os do inciso I do " caput " dest e
art igo, será liberado após o pagam ent o int egral dos preços públicos de rem oção e
est adia, conform e fixado em norm a pert inent e.
$UW O ex ercício da at ividade de fret am ent o de âm bit o m unicipal ou int erm unicipal,
nos lim it es do Município de Telêm aco Borba, sem a devida aut orização, nos t erm os da
present e Lei, suj eit a o infrat or às seguint es sanções:
,± im ediat a apreensão e recolhim ent o do v eículo;

,,± aplicação de m ult a na im port ância m ínim a equivalent e a 0,10 UFM ( dez décim os
de Unidade Fiscal do Município) e o m áxim o de 100 UFM ( cem Unidades de Refer ência
do Município) por infração, com valor dobrado em caso de r eincidência, nas condições
a ser em fixadas em at o regulam ent ar.
  O v eículo apr eendido, nos t erm os do " caput " dest e art igo, ficará r et ido pelo
Poder Público at é o pagam ent o int egral de t odas as im port âncias devidas pelo infrat or,
incluindo- se os preços públicos de rem oção e est adia.
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  Para efeit o dest e art igo, considera- se reincidência o com et im ent o da m esm a
infração que deu causa à prim eira sanção, no prazo de 12 ( doze m eses) .
$UW  O Poder Ex ecut ivo Municipal poderá at ravés da com pet ent e Secret aria
Municipal

regulam ent ar

as

disposições

do

present e

capít ulo,

em

especial

as

caract eríst icas, condições e capacidades dos veículos dest inados ao exercício da
at ividade de fret am ent o.
$UW Os at uais explorador es da at ividade econôm ica de fr et am ent o, pessoas físicas
e j urídicas, t erão 90 ( nov ent a) dias, a cont ar da dat a de publicação dest a Lei, para se
cadast rar em na com pet ent e Secret aria Municipal de Telêm aco Borba.
3DUiJUDIR ~QLFR O cadast ram ent o das pessoas físicas, pr evist o no " caput " dest e
art igo, será realizado em carát er pr ovisório e t erá validade de 90 ( nov ent a) dias, findo
os quais se r ealizará novo cadast ram ent o, devendo as pessoas físicas, para t ant o,
est arem const it uídas com o pessoas j urídicas.

&$3,78/2;9,
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$UW Para fins de at endim ent o ao dispost o no art igo 2º da Lei Federal nº 9.074/ 95,
fica o Poder Execut ivo Municipal aut orizado, a part ir da dat a de publicação da present e
Lei, t ão logo encer re o cont rat o de concessão ora vigent e, a delegar , m ediant e
concessão, o ser viço de t ransport e colet ivo m unicipal, pelo prazo de 15 ( quinze) anos,
prorr ogáv el ou renovável por igual período, englobando t odo o sist em a de linhas
m unicipais planej adas e const ant es do Edit al de licit ação e aquelas que porv ent ura
venham a ser criadas durant e o m esm o período.
 A delegação a que se refer e o pr esent e art igo deverá ser subm et ida à prévia
licit ação, na m odalidade concor rência pública, do t ipo m elhor t écnica e m elhor t arifa ou
m enor m argem m ínim a de lucro líquido, observ ados t odos os requisit os procedim ent ais
exigidos na present e Lei, especialm ent e os r elat ivos ao pr oj et o de operação e ao
cont eúdo obrigat ório do Edit al de licit ação e da m inut a do cont rat o de concessão.
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 A licit ação referida no caput do pr esent e art igo est á dispensada do pr ocedim ent o
prévio regulam ent ado no art igo 58 da pr esent e Lei.
$UW Fica o Poder Execut ivo aut orizado a expedir norm as de carát er operacional e
regulam ent ares à pr esent e Lei.
$UW  Est a Lei ent rará em vigor na dat a de sua publicação, ficando revogadas as
Leis nº 938, de 10 de nov em br o de 1992 e nº 1.534, de 29 de dezem bro de 2005 e as
dem ais disposições em cont rário.
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