
PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSO FUNDO

LEI    N° 5.229,  DE   09    DE  JANEIRO   DE  2017.
(Do Vereador Isamar Oliveira)

DENOMINA  DE  ERNESTO  DÓRO,  A  RUA  “A”,  LOCALIZADA  NO
LOTEAMENTO  NOVO  HORIZONTE  I,  SETOR  84,  CONFORME
ESPECIFICA.
O PREFEITO MUNICIPAL DE PASSO FUNDO, no uso de suas atribuições
legais, na forma do artigo 88 da Lei Orgânica do Município, faz saber que o
Legislativo aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:
Art. 1º Denomina de Ernesto Dóro, nascido no Taquari município de Marau –
RS em 1904 e falecido no dia 13 de maio de 1978 em Passo Fundo – RS,
residia  na  localidade  do  Capingui,  era  agricultor,  pecuarista,  enfermeiro,
parteiro, castrador de animais e líder comunitário, a Rua “A” localizada no
Loteamento Novo Horizonte I, setor 84, nesta cidade.
Art. 2º Esta Lei entra vigor na data de sua publicação.

LEI    N°  5.230,   DE   09   DE   JANEIRO   DE   2017.
(Do Poder Executivo Municipal)

AUTORIZA O PODER EXECUTIVO ALIENAR UM LOTE URBANO DE
PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO DE PASSO FUNDO LOCALIZADO NO
LOTEAMENTO SERFHAU, BAIRRO LUCAS ARAÚJO E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.
O PREFEITO MUNICIPAL DE PASSO FUNDO, no uso de suas atribuições
legais, na forma do artigo 88 da Lei Orgânica do Município, faz saber que o
Legislativo aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:
Art.  1º  Fica o Poder  Executivo  autorizado a alienar  um lote  urbano a  seu
ocupante,  sob o  n.º  01,  da  quadra 01,  com área  superficial  de  300,00-m²,
medindo  10,00-m  de  frente,  por  30,00-m  de  frente  a  fundos,  situado  no
Loteamento Serfhau, no Bairro Lucas Araújo, com frente para a rua Scarpelini
Ghezzi, nesta cidade,  esquina com a rua Mabílio Bernardon, no quarteirão
formado  por  estas  vias  e  mais  as  ruas  Olavo  Hahn e  João Cony,  com as
seguintes medidas e confrontações: ao Norte, com o lote n.º 02; ao Sul, com a
rua Mabílio Bernardon; ao leste, com a avenida Scarpelini Ghezzi; e ao Oeste,
com parte do lote n.º  06,  conforme transcrição do Registro de Imóveis  da
Comarca de Passo Fundo n.º 39.317, 1º 3-ZZ.
Art. 2º O interessado pagará o valor venal, pelo imóvel, conforme avaliação
prévia, nos termos da alínea "f", do inciso I, do artigo 17, da Lei Federal nº
8.666/93  a  ser  realizada pelo Município,  à  vista,  no ato da assinatura  da
escritura pública de compra e venda.
§1º Uma vez justificada a impossibilidade de pagar o preço à vista, poderá ser
concedido o parcelamento, devendo o valor mínimo da parcela ser de 10%
(dez  por  cento)  da  renda  familiar,  devidamente  atualizadas, mediante  a
emissão de guias ou depósito bancário, limitado em até 10(dez) anos.
§  2º  A  definição  do  prazo  de  parcelamento  dependerá  da  capacidade
econômico-financeira do adquirente.
Art.3º É defeso ao beneficiário do comando desta Lei,  alienar o imóvel  ou
transferir o bem a terceiros sem a total quitação do contrato ou a autorização
da municipalidade, sob pena de ser-lhe aplicada uma multa na importância de
30%,  calculada  sobre  o  valor  da  avaliação,  sem prejuízo  da  retomada  do
imóvel. 
Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

LEI    N°   5.231,   DE  09  DE  JANEIRO  DE   2017.
(Da Mesa Diretora)

FICA INSTITUÍDO O DIA MUNICIPAL DO ANTIGOMOBILISMO, NO
ÂMBITO  DO  MUNICÍPIO  DE  PASSO  FUNDO  E  DÁ  OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.



O PREFEITO MUNICIPAL DE PASSO FUNDO, no uso de suas atribuições
legais, na forma do artigo 88 da Lei Orgânica do Município, faz saber que o
Legislativo aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:
 Art.1º  Fica  instituído  o  dia  15  de  outubro  o  “Dia  Municipal  do
Antigomobilismo” no município de Passo Fundo.
 Art.2º  Inclui  no  Calendário  Oficial  do  Município,  o  “Dia  Municipal  do
Antigomobilismo”. 
Art.3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

LEI   N°  5.232,  DE   09   DE  JANEIRO  DE 2017.
(Do Vereador Alex Necker)

DENOMINA  DE  WALTER  CÂNDIDO  PORTELLA  O  TEATRO  DE
ARENA EXISTENTE NO PARQUE DA GARE.
O PREFEITO MUNICIPAL DE PASSO FUNDO, no uso de suas atribuições
legais, na forma do artigo 88 da Lei Orgânica do Município, faz saber que o
Legislativo aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:
Art.  1º  Denomina  de  Walter  Candido  Portella,  Ator,  Diretor  de  Teatro,
Advogado, o Teatro de Arena existente no Parque da Gare. 
Art.2º Esta Lei entrara em vigor na data da sua publicação. 

LEI    N°  5.233,    DE   09  DE JANEIRO  DE   2017.
(Do Vereador Isamar Oliveira)

DENOMINA DE NAPOLEÃO RIBAS,  A RUA “B”,  LOCALIZADA NO
LOTEAMENTO  NOVO  HORIZONTE  I,  SETOR  84,  CONFORME
ESPECIFICA.
O PREFEITO MUNICIPAL DE PASSO FUNDO, no uso de suas atribuições
legais, na forma do artigo 88 da Lei Orgânica do Município, faz saber que o
Legislativo aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:
Art. 1º Denomina de Napoleão Ribas, nascido em Passo Fundo – RS, no dia
15 de outubro de 1970 e falecido em 31 de julho de 1987, conhecido como
“médico dos pobres”, a Rua “B” localizada no loteamento Novo Horizonte I,
setor 84, nesta cidade.
Art. 2º Esta Lei entra vigor na data de sua publicação.

LEI    N°   5.234,    DE    09   DE  JANEIRO  DE  2017.
(Do Vereador Alex Necker)

DENOMINA  DE  AVELINO  FOGASSA  A  RUA  “F”  ATUALMENTE
INOMINADA NO LOTEAMENTO CANAÃ,  NO BAIRRO LEONARDO
ILHA.
O PREFEITO MUNICIPAL DE PASSO FUNDO, no uso de suas atribuições
legais, na forma do artigo 88 da Lei Orgânica do Município, faz saber que o
Legislativo aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:
Art.  1º  Denomina  de  Avelino  Fogassa,  funcionário  da  CEEE,  Músico  e
Compositor,  nascido  em  04  de  Setembro  de  1953  e  falecido  em  24  de
Dezembro de 2010, a Rua inominada, popularmente conhecida como Rua F,
no Loteamento Canaã, no Bairro Leonardo Ilha. 
Art. 2º Esta Lei entrara em vigor na data da sua publicação.

LEI   N°  5.235,    DE   09    DE   JANEIRO   DE  2017.
(Do Vereador Alex Necker)

DENOMINA  DE  ADELMO  ANTÔNIO  MORTARI  A  PRAÇA
LOCALIZADA  ENTRE  AS  RUAS  HOMERO  LEITE  E  SENADOR
VERGUEIRO, NO PARQUE BANHADO DA VERGUEIRO.
O PREFEITO MUNICIPAL DE PASSO FUNDO, no uso de suas atribuições
legais, na forma do artigo 88 da Lei Orgânica do Município, faz saber que o
Legislativo aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:
Art. 1º Denomina de Adelmo Antônio Mortari, Engenheiro Civil, Funcionário
do Banco do Brasil, Líder Comunitário, nascido em 1º de Outubro de 1949 e
falecido em 02 de Julho de 2015, a Praça localizada entre as ruas Homero
Leite e Senador Vergueiro, no Parque Banhado da Vergueiro. 
Art.2º Esta Lei entrará em vigor na data da sua publicação. 



LEI   N°  5.236,   DE  09   DE   JANEIRO  DE  2017.
(Do Vereador Paulo Pontual de Menezes Souza)

“DENOMINA  DE ENOEMA DE MENEZES SOUZA,  A RUA “A”,  DO
LOTEAMENTO GLEBA 4, SETOR 38.”
O PREFEITO MUNICIPAL DE PASSO FUNDO, no uso de suas atribuições
legais, na forma do artigo 88 da Lei Orgânica do Município, faz saber que o
Legislativo aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:
Art.  1º  Denomina  de Enoema de Menezes Souza,  esposa e  mãe dedicada,
nascida  em  1930  e  falecida  em  10  de  julho  de  1989,  a  Rua  “A”,  do
Loteamento Gleba 4, Setor 38.
Art. 2º Esta lei entra em vigor na data da publicação.

LEI  N°  5.237,   DE   09   DE  JANEIRO   DE  2017.
(Da Mesa Diretora e outros)

DENOMINA  DE  ANDRÉ  ZAFFARI  A  ESCOLA  DE  EDUCAÇÃO
INFANTIL  LOCALIZADA  NA  RUA  CORONEL  GERVÁSIO  ANNES,
ESQUINA COM A RUA ISMAEL DE QUADROS, NA VILA LUIZA
O PREFEITO MUNICIPAL DE PASSO FUNDO, no uso de suas atribuições
legais, na forma do artigo 88 da Lei Orgânica do Município, faz saber que o
Legislativo aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:
Art. 1º Denomina de ANDRÉ ZAFFARI, nascido em Passo Fundo, no dia 17
de junho de 1964,  e  falecido  em 06  de dezembro  de  1996,  empresário,  a
Escola  de  Educação  Infantil  localizada  na  Rua  Coronel  Gervásio  Annes,
esquina  com  a  Rua  Ismael  de  Quadros,  em frente  ao  CAIS  Dr.  Antônio
Marinho de Albuquerque, na Vila Luíza em Passo Fundo.
Art. 2º  Esta lei entra em vigor na data da sua publicação.

LEI     N°   5.238,      DE    10   DE    JANEIRO    DE    2017.
(Do Vereador Saul Spinelli)

INSTITUI,  NO  ÂMBITO  DO  MUNICÍPIO  DE  PASSO  FUNDO,  O
PROGRAMA  SOCIAL  ‘CENTRO  DIA  DO  IDOSO’  E  DÁ  OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.
O PREFEITO MUNICIPAL DE PASSO FUNDO, no uso de suas atribuições
legais, na forma do artigo 88 da Lei Orgânica do Município, faz saber que o
Legislativo aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:
Art. 1º Fica instituído, no âmbito do Município de Passo Fundo, o Programa
Social Centro Dia do Idoso. 
Art. 2º O “Centro Dia do Idoso” tem por objetivo, além dos previstos no §1º
deste artigo,  oferecer  assistência à família  e proporcionar atenção ao idoso
fragilizado  como forma  alternativa  ao  asilamento,  por  meio  de  assistência
multidisciplinar  e  multiprofissional,  evitando  sua  exposição  a  situações  de
risco,  tais  como  acidentes  domésticos,  violência  doméstica,  depressão,
sedentarismo, isolamento social entre outros males que podem acometer os
idosos nesta condição. 
§ 1º São também objetivos do Programa “Centro Dia do Idoso”: 
I  Promover  a  convivência  durante  o  dia,  sendo  permitida  a  prestação  de
diversos serviços de apoio, tais como: 
a) transporte adaptado de ida e/ou volta ao idoso impossibilitado de chegar ao
local por meios próprios; 
b) auxílio e atendimento às necessidades da vida diária; 
c) alimentação adequada; 
d) realização de atividades sociais, culturais, manuais e recreativas; 
e) acompanhamento de saúde. 
II Disponibilizar atendimento especializado, bem como instalações adequadas,
para as pessoas idosas semidependentes que estejam em estado de fragilidade.
III Possuir equipe especializada para atender às necessidade dos idosos, como
determina a normatização do SUAS (Sistema Único de Assistência Social), a
ser definida por regulamentação. 



IV Firmar parcerias, quando necessárias, entre o poder público e entidades
filantrópicas,  ONG’s,  associações,  organizações,  empresas  privadas,  bem
como todas outras que não se enquadram na administração pública, direta ou
indireta,  com a finalidade de operar o “Centro Dia do Idoso”,  dividindo a
responsabilidade com o poder público. 
§ 2º A realização de serviços de que trata o caput deste artigo poderá ser feita
por equipe interdisciplinar a ser definida e dimensionada por regulamentação. 
Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

LEI    N°  5.239,  DE 10  DE  JANEIRO  DE  2017.
(Do Poder Executivo Municipal)

ALTERA O PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 1º DA LEI MUNICIPAL
N.º 5.149, DE 07 DE OUTUBRO DE 2015.
O PREFEITO MUNICIPAL DE PASSO FUNDO, no uso de suas atribuições
legais, na forma do artigo 88 da Lei Orgânica do Município, faz saber que o
Legislativo aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:
Art. 1º O Parágrafo único do artigo 1º da Lei Municipal n.º 5.149, de 07 de
outubro passa a vigorar  com a seguinte redação:
Art.1º (...)
Parágrafo único. A cedência prevista neste artigo possui finalidade específica
de consecução das funções correlatas às atribuições do cargo de provimento,
através dos objetivos  firmados  em Acordo de Cooperação Técnica entre  o
Município  de  Passo  Fundo  e  a  União,  por  intermédio  do  Ministério  da
Agricultura, Pecuária e Abastecimento - MAPA. 
Art.  2º Esta  Lei  entrará em vigor  a  partir  da data  de sua publicação,  com
efeitos retroativos a contar de 10 de agosto de 2016.

LEI  COMPLEMENTAR  N° 405,  DE  09  DE  JANEIRO  DE  2017
(Do Poder Executivo Municipal)

DISPÕE SOBRE A ORGANIZAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE
COLETIVO DO MUNICÍPIO DE PASSO FUNDO, AUTORIZA O PODER
PÚBLICO  A  DELEGAR  SUA  EXECUÇÃO,  E  DÁ  OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.
O PREFEITO MUNICIPAL DE PASSO FUNDO, no uso de suas atribuições
legais, na forma do artigo 88 da Lei Orgânica do Município, faz saber que o
Legislativo aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:
CAPÍTULO I
DA ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS  E SUA COMPETÊNCIA
Art. 1º Os serviços do Sistema de Transporte Coletivo Urbano e Sub Urbano
de Passageiros no Município de Passo Fundo serão prestados sob o regime
público e privado, por empresas através de ônibus, micro-ônibus e ônibus de
transporte  especial  no  seu  território,  por  prazo  determinado,  e  através  de
termos de concessão que atendam a todos os requisitos legais constantes de
edital público de licitação.
§1º O Transporte Coletivo Público de Passageiros é serviço público essencial,
cuja organização e prestação competem ao Município, conforme disposto no
art. 30, inciso V, da Constituição Federal e na Lei Orgânica do Município.
§2º  O Transporte Coletivo Privado,  destinado ao atendimento de segmento
específico e determinado da população, inclusive de escolares e de fretamento,
está sujeito à regulamentação específica.
§  3º  Os  atos  relativos  à  concessão  ficam  a  cargo  da  Secretaria  de
Administração, através da Coordenadoria de Licitações e Contratos.
§4º  Mediante parecer técnico de seus próprios serviços, ou de repartições de
fiscalização do Estado, da União , ou por solicitação do Conselho Municipal
de Transporte, o Município admitirá o uso de outros veículos de transporte de
passageiros, sempre que atendam os requisitos de segurança e eficiência, em
caráter  permanente  ou  por  prazos  determinados,  em  linhas  próprias  ou
supletivas.
Art.  2º  Compete  à  Secretaria  de  Transporte  e  Serviços  Gerais  -  STSG a
regulação,  a  operação,  o  planejamento  e  a  fiscalização  do  Sistema  de
Transporte Coletivo de Passageiros do Município.



CAPÍTULO II
DA  ORGANIZAÇÃO  DO  TRANSPORTE  COLETIVO  PÚBLICO  DE
PASSAGEIROS
Art. 4º  O Transporte Coletivo de Passageiros no Município de Passo Fundo
fica organizado, dentre outras, sob as seguintes diretrizes:
I-  planejamento  adequado às  alternativas  tecnológicas  convergentes  com o
interesse público;
II- planejamento global da cidade, notadamente na área de uso e ocupação do
solo e ao sistema viário básico, inclusive baseado em estudos que tratem do
plano  municipal  de  mobilidade  urbano,  desde  que  tecnicamente  viável  e
conveniente;
III -  universalidade de atendimento, respeitados os direitos e obrigações dos
usuários;
IV-  boa qualidade do serviço,  envolvendo rapidez, conforto, regularidade e
segurança,  continuidade,  modicidade  tarifária,  eficiência,  atualidade
tecnológica e  acessibilidade,  particularmente  para  pessoas com deficiência,
idoso e gestantes;
V- prioridade do transporte coletivo sobre o individual;
VI-  redução  das  diversas  formas  de  poluição  ambiental,  conforme  as
prescrições das normas técnicas e dos padrões de emissão de poluentes;
VII-  não  será  concedida  permissão  de  uso  de  motocicleta  como  meio  de
transporte coletivo de passageiros em todo território do Município de Passo
Fundo;
VIII-  estímulo  do  usuário  no  acompanhamento  de  prestação  dos  serviços
delegados;
IX- transparência e participação social no planejamento, controle e avaliação
da  política  de  mobilidade  urbana,  através  do  Conselho  Municipal  do
Transporte;
X- estímulo à produtividade e qualidade através de avaliações de indicadores
estabelecidos.
Art.  5º  No exercício  das  competências  relativas  as  Sistema  de  Transporte
Coletivo  Público  de  Passageiros,  a  Administração  Pública  poderá  celebrar
convênios,  contratos  e  outros  instrumentos  legais  com  entes  públicos  ou
privados, visando à cooperação técnica e financeira.
Art.  6º  O  percurso,  objeto  de  concessão  para  a  realização  de  transporte
coletivo  de  passageiros,  será  previamente  estabelecido  pelo  Poder  Público
Municipal e denomina-se de “linha”.
§1º  A  linha  será  “simples”  quando  tiver  ponto  inicial  em  zona  central  e
terminal  em Zona Suburbana.
§2º  A linha será “combinada” quando tiver ponto inicial em Bairro ou Zona
Suburbana, atravessa perímetro central ou parte dele e  tiver ponto terminal,
em Bairro ou Zona Suburbana e, ainda, quando o percurso for entre Bairros ou
Zonas Suburbanas.
§3º  A linha será eventual quando for concedida para atender o transporte de
passageiros e locais ou centro de acontecimentos especiais, em dia e horário
determinado, extinguindo-se após.
Art.  7º  O  Poder  Público,  providenciará  o  estabelecimento  de  linhas  de
transporte  coletivo  de  passageiros  sempre  que  a  sua  necessidade  for
comprovada diretamente ou pelo interesse da empresa.
Art. 8º  Comprovada a necessidade de criação de uma linha a Secretaria de
Administração, obtida a aprovação do Conselho Municipal de Transporte, fará
publicar edital de concorrência pública, na forma do art. 13, e seguintes desta
lei.
§1º  A  publicação  de  edital  de  concorrência  pública  será  precedida  de
levantamento da STSG em que fixa o trajeto da linha, tarifas e números de
viagens previstos por hora, bem como demais exigências mencionadas no art.
17.
§2º  Na fixação do trajeto ,  a STSG providenciará  para que,  na medida do
possível,  haja  combinação  parcial  com  trechos  de  outras  linhas  que
apresentam tráfego mais frequente num trecho determinado.
Art.9ºA  comprovação  da  necessidade  de  criação  de  linha  efetuar-se-á
diretamente pelos serviços do Município de Passo Fundo ou em colaboração
com a população satisfeitas as seguintes formalidades:



a)  levantamento demográfico e de estabelecimentos industriais e comerciais,
educandário e centro desportivo no trajeto a ser servido direta e indiretamente.
b) condições de tráfego, que assegurem a intensidade do serviço, segurança e
conservação do veículo, com qualquer tempo.
c) comprovado o percentual de passageiros a fim de não causar prejuízo à
empresa no transporte.
Art.  10.  As  linhas  poderão  ser  alteradas  em  seu  trajeto  ou  extensão  por
necessidade de serviços ou dos usuários.
Art. 11. Sujeitar-se-á a multa a empresa que utilizar seus veículos em viagens
eventuais fora do Município, sem comprovar previamente que não haverá, na
eventualidade, prejuízos para o serviço de que seja concessionária.
CAPÍTULO III
DO  REGIME  JURÍDICO  DA  PRESTAÇÃO  DO  SERVIÇO  DE
TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS
Art.  12  A Administração  Pública  poderá  delegar  a  terceiros,  por  meio  de
concessão ou permissão, a prestação e a exploração do Serviço de Transporte
Coletivo Público de Passageiros, no todo ou em parte, conforme disposto no
artigo 10, inciso XVII da Lei Orgânica do Município de Passo Fundo:
I- a concessão será outorgada, sempre mediante licitação, à pessoa jurídica ou
consórcio de empresas brasileiras, constituído para o procedimento licitatório;
II-  a outorga de permissões será de caráter excepcional e, somente, à pessoa
jurídica, em condições diferenciadas do sistema ou linhas objeto de regular
concessão  ,  para  o  teste  de  novas  linhas  de  transporte,  ou  em  situações
emergenciais, sempre por prazo certo, que não poderá ser superior a um ano,
renovável por igual período e mediante justificativa;
Art. 13 Os serviços delegados somente poderão ser executados por empresas
contratadas pelo Poder Público.
Parágrafo único. As concessões e permissões para a prestação dos serviços
serão  outorgadas  mediante  prévia  licitação,  que  obedecerá  ás  normas  de
legislação federal sobre licitações e contratos administrativos, em especial à
lei federal que dispõe sobre as concessões e permissões de serviços públicos,
observando-se sempre a garantia dos princípios constitucionais da legalidade,
da moralidade, da publicidade e da impessoalidade, e os princípios básicos da
seleção da proposta mais  vantajosa para o interesse coletivo,  da probidade
administrativa,  da vinculação ao instrumento convocatório e do julgamento
objetivo, e ainda o seguinte:
I- no procedimento licitatório de que trata o parágrafo acima, o Poder Público
poderá licitar determinadas linhas, a totalidade das linhas ou grupos de linhas
para efeitos de outorga da concessão;
II-  no julgamento de cada licitação, deverão ser aplicadas, dentre os critérios
estabelecidos no art. 15 da Lei Federal n° 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, e
suas alterações, o julgamento combinando a demonstração, pelos licitantes, da
melhor  técnica e  de menos  custo quilométrico,  visando à  busca da menor
tarifa  possível,  mediante  fixação  de  margem  de  lucratividade  que  não
prejudique a manutenção e qualidade dos serviços, nos termos dessa lei.
Art. 14.  É vedada a subconcessão dos serviços contratados.
Art. 15. A contratada poderá transferir o contrato e o seu controle societário,
bem como realizar fusões, incorporações e cisões, desde que com a anuência
prévia do poder concedente, sob pena de caducidade do contrato.
Parágrafo único.  Para fins da anuência de que trata o  caput deste artigo,  o
pretendente deverá:
I- atender  integralmente  às  exigências  estabelecidas  no  procedimento
licitatório  que  precedeu  a  contratação,  em  especial  às  exigências  de
capacidade  técnica,  idoneidade  financeira  e  regularidade  jurídica,  fiscal  e
previdenciária necessárias à assunção do serviço;
II- compromete-se formalmente a cumprir todas as cláusulas do contrato em
vigor, sub-rogando-se em todos os diretos e obrigações do cedente e prestando
todas as garantias exigidas;
Art. 16. As empresas contratadas devem cadastrar, junto à Coordenadoria de
Licitação e Contratos da Secretaria de Administração, no prazo de 30 (trinta)
dias,  contados  do  respectivo  registro  público  de  empresas,  quaisquer
alterações societárias.



Art. 17.  A contratada deverá operar com imóveis, equipamentos, máquinas,
veículos,  peças,  acessórios,  móveis,  garagem  e  demais  instalações,
manutenção  e  pessoal  vinculado  ao  serviço  objeto  do  contrato,  com
exclusividade.
Parágrafo único. A frota de ônibus a ser operada deverá estar de acordo com
as  normas  estabelecidas  pela  legislação  federal,  estadual  e  municipal,  em
especial às dos órgãos de trânsito.
CAPÍTULO IV
DAS ATRIBUIÇÕES
Art. 18. Incumbe ao Poder Público Municipal:
I- fixar itinerários e pontos de parada;
II- fixar horários, frequência, frota de cada linha;
III- organizar, programar, controlar e fiscalizar o Sistema;
IV- orçar e gerir receitas e despesas do Sistema;
V- implantar e extinguir linhas e extensões;
VI- estabelecer intercâmbio com entidades técnicas;
VII- estabelecer, diante da necessidade, a quantidade de carros reforços, a fim
de não comprometer o Sistema de Transporte aos usuários;
VIII- estabelecer a planilha de custos;
IX- elaborar e fiscalizar a aplicação dos cálculos tarifários;
X - vistoriar os ônibus, garagens, instalações e demais veículos das empresas
contratadas;
XI- fixar e aplicar penalidades normativas ou contratuais;
XII- promover periodicamente auditorias nas empresas contratadas, mediante
prévia justificação;
XIII -  estabelecer as normas de operação;
XIV-  implementar medidas efetivas no controle e atualização dos parâmetros
da metodologia tarifária, coeficientes, verificação dos custos, investimentos e
outras despesas das contratadas
XV- proceder aos cadastramentos que entender necessários;
XVI- padronizar as características dos ônibus ou outros veículos que venha a
fazer parte da frota do Sistema;
XVII- estimular o aumento da qualidade e da produtividade dos serviços  e da
preservação do meio ambiente;
XVIII- implantar mecanismos permanentes de informação sobre os serviços
prestados para facilitar o seu acesso aos usuários;
XIX - extinguir a concessão, nos casos previstos nesta Lei e na forma prevista
no contrato; 
Parágrafo  único. Para  o  exercício  das  atribuições dispostas  neste  artigo,  o
Poder Público Municipal poderá contratar serviços especializados, mediante
prévio procedimento licitatório.
Art.  19  Constitui  obrigação  dos  contratados,  concessionários  e
permissionários,  prestar  serviço  delegado  de  forma  adequada  à  plena
satisfação  dos  usuários,  conforme  disposições  estabelecidas  em  lei,  nos
regulamentos, editais e contratos, e em especial:
I- prestar todas as informações que lhe forem solicitadas;
II- efetuar  e  manter  atualizada  a  sua  escrituração  contábil  e  de  qualquer
natureza, elaborando demonstrativos mensais, semestrais e anuais, de acordo
com o plano de contas, modelos e padrões que lhe forem determinados, de
modo a possibilitar a fiscalização pública;
III- cumprir  as normas de operação e arrecadação,  inclusive as atinentes à
cobrança de tarifa;
IV-  operar  somente  com  pessoal  devidamente  capacitado  e  habilitado,
mediante  contratações regidas  pelo  direito  privado  e  legislação  trabalhista,
assumindo  todas  as  obrigações  delas  decorrentes,  não  se  estabelecendo
qualquer relação jurídica entre os terceiros e o contratante;
V- utilizar  somente  veículos  que  preencham  os  requisitos  de  operação,
conforme previsto nas normas regulamentares  ou gerais pertinentes;
VI- toda empresa concessionária de linha de transporte coletivo assume, como
decorrência  do  termo  de  concessão  a  obrigatoriedade  de  conservação
adequada  de  seus  veículos  quanto  à  mecânica,  carroceria,  assentos,
sinalizações, higiene, entrada e saída e cumprimento dos demais dispositivos
da Legislação Federal vigente.



VII- promover a atualização e o desenvolvimento tecnológico das instalações,
equipamentos e sistemas, com vistas a assegurar a melhoria da qualidade do
serviço  e  a  preservação  do  meio  ambiente,  nos  termos  da  legislação
pertinente;
VIII- garantir a segurança e a integridade física dos usuários e trabalhadores
do Sistema de Transporte Público, instituindo mecanismos de monitoramento,
controle  e  cumprimento  das  determinações  do  Poder  Público  Municipal,
vigilância, logística, tecnologia e cobertura de acidentes pessoais adequados
aos custos tarifários;
IX- adequar a frota às necessidades do serviço, obedecidas as normas fixadas;
X- executar as obras previstas no edital e no contrato respectivo, com prévia
autorização e acompanhamento do Poder Executivo Municipal.
XI- garantir  e promover a atualização e o desenvolvimento tecnológico das
garagens e demais instalações, equipamentos, sistemas e ônibus com vistas a
assegurar  a  melhoria  da  qualidade  do  serviço  e  a  preservação  do  meio
ambiente nos termos da legislação pertinente.
Parágrafo único. Na hipótese de deficiências no Sistema, decorrentes de caso
fortuito ou força maior, a prestação do serviço poderá ser atribuída a outros
operadores, que responderão por sua continuidade, na forma estabelecida em
decreto.
Art. 20.  A STSG – Secretaria de Transportes e Serviços Gerais, requisitará
laudo técnico mecânico, dos veículos de transporte coletivo das empresas do
Sistema, quando das vistorias anuais a serem realizadas.
Art.  21.  A  STSG  poderá  determinar  revisão  eventual  em  veículo  quando
houver juntado razões para crer que esteja trafegando sem condições.

CAPÍTULO V
DO PRAZO DAS CONCESSÕES
Art. 22.  Os prazos de duração dos contratos mencionados nesta lei serão os
seguintes: 
I- para a concessão: 20 (vinte) anos, contados da data da assinatura do termo
de  contrato,  incluindo-se  eventuais  prorrogações  devidamente  justificadas
pelo Poder Público, desde que plenamente cumpridos, nos prazos contratuais,
os respectivos compromissos de investimento de bens;
II- para a permissão: até 01(um) ano, contados da assinatura do contrato, com
possibilidade de prorrogação por até  3 (três)  meses,  justificada  pelo Poder
Público.
CAPÍTULO VI
DOS CONTRATOS
Art. 23. Os contratos para execução dos serviços ,de que trata esta lei, devem
estabelecer, com clareza e precisão, as condições para sua execução expressas
em  cláusulas  que  definam  os  direitos,  obrigações  e  responsabilidade  das
partes, em conformidade com os termos da licitação e das propostas a que se
vinculam, sendo cláusulas necessárias as previstas no art. 23 da Lei Federal nº
8.987/95, bem como as a seguir arroladas:
I- o objeto, seus elementos característicos, e prazos da concessão;
II- o regime de execução ou a forma de fornecimento;
III-  o  critério  de  fixação  do  valor  de  remuneração  e  as  condições  de
pagamento;
IV-  os  direitos,  garantias  e  as  obrigações  da Administração  Pública  e  dos
operadores, em relação a alterações e expansões a serem realizadas no futuro,
para garantir a continuidade da prestação do serviço;
V- os direitos dos usuários,  notadamente aqueles referentes à qualidade do
serviço e da segurança dos mesmos;
VI- os prazos de início de etapas de execução, conforme o caso;
VII-  as  garantias  oferecidas  para   assegurar  sua  plena  execução,  quando
exigidas;
VIII-  o crédito pelo qual correrá a despesa, com a indicação da classificação
funcional programática e da categoria econômica;
IX- as penalidades contratuais e administrativas a que se sujeita o contratado e
sua forma de aplicação;
X- os critérios e as fórmulas de cálculo das amortizações e depreciações de
investimentos que se fizerem necessários;



XI- os bens reversíveis;
XII- os caso de rescisão;
XIII- a legislação aplicável à execução do contrato e especialmente aos casos
omissos;
XIV-  a obrigação da contratada de manter, durante toda a sua execução em
compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de
habilitação e qualificação exigidas na licitação;
Art. 24.  Incumbe à contratada a execução do serviço delegado, cabendo-lhe
responder por todos os prejuízos causados,  por dolo ou culpa, devidamente
comprovados  em  processo  administrativo,  à  Administração  Pública,  aos
usuários ou a terceiros, sem que a fiscalização exercida pelo órgão competente
exclua ou atenue essas responsabilidades.
§1º. Sem prejuízo da responsabilidade a que se refere o caput deste artigo, a
contratada poderá contratar com terceiros a execução de atividades, acessórias
ou  complementares  ao  serviço  concedido,  bem como a  implementação  de
projetos associados.
§2º  Os contratos celebrados entre a contratada e os terceiros a que se refere o
parágrafo  anterior  reger-se-ão  pelas  normas  do  direito  privado,  não  se
estabelecendo  qualquer  relação  jurídica  os  terceiros  e  a  Administração
Pública.
§3ºA  execução  das  atividades  contratadas  com  terceiros  pressupõe  o
cumprimento das normas estabelecidas em decreto.
CAPÍTULO VII
DA TARIFA E DA REMUNERAÇÃO DAS CONTRATADAS
Art.  25.  Os  serviços  de  transporte  coletivo  deverão  ter  suas  receitas
compatíveis  com  o  seu  equilíbrio  econômico-financeiro,  necessárias  para
manutenção do Sistema e garantam os padrões de qualidade exigidos  pelo
Poder Concedente.
Parágrafo  único.  O Sistema, que tem como receita básica a tarifa  cobrada,
poderá receber aportes financeiros para asseguras sua modicidade.
Art.  26.  A Administração Pública fixará  a tarifa,  com base em planilha de
custos  e  resultados  do  Sistema,  baseados  em  coeficientes  do  Município
precedida de proposta da STSG, com aprovação pelo Conselho Municipal de
Transporte, mediante publicação de Decreto específico.
Art. 27. A forma de remuneração das contratadas será estabelecida em edital
licitatório, para cada modalidade de serviço contratado.
Art.  28.  Os  serviços  eventuais  requisitados  pelo  Poder  público  Municipal
serão remunerados de acordo com os custos.
SEÇÃO I
DAS ISENÇÕES E REDUÇÕES DAS TARIFAS
Art. 29. As isenções ou reduções tarifárias poderão ser concedidas, através de
lei específica, desde que previamente:
I -  seja elaborado estudo técnico para apuração de possíveis  desiquilíbrios
econômicos nos contratos de concessão ou permissão;
II  –  análise  do  estudo  técnico  e  aprovação  pelo  Conselho  Municipal  de
Transportes.
Art. 30. Ficam estabelecidos as seguintes isenções ou reduções da tarifa, os
quais estão assegurados na Lei  Municipal n.º  1271,  de 26 de dezembro de
1966:
§1º - Os estudantes de Ensino Fundamental, Médio e Superior ou de cursos
complementares, profissionalizantes ou equiparados terão direito ao desconto
de 50% (cinquenta por cento) nas tarifas,  em todas as linhas de concessão
municipal, durante todo o ano. 
I  -Os  estudantes  poderão  adquirir  e  utilizar  as  passagens,  com  redução,
mediante a apresentação de identidade estudantil, fornecida através das uniões
municipais de estudantes, dos Diretórios Centrais de Estudantes, Diretórios
Acadêmicos, Grêmios Estudantis e entidades que representem os estudantes,
formalmente constituídas e democraticamente eleitas;
II  -  Aos estudantes  do Ensino Fundamental,  cujo educandário  não  possua
grêmio filiado à entidade estudantil habilitada, a passagem será fornecida e
utilizada mediante a apresentação de identidade fornecida pela própria escola;
III – O número de passagens  a serem utilizadas mensalmente fica limitado a:
a) 80(oitenta) para os estudantes do Ensino Fundamental e Médio; 



b)  110  (cento  e  dez)  para  os  estudantes  de  Ensino  Superior  desde  que  o
acréscimo corresponda a segundo turno frequentado, mediante comprovação
específica. 
IV  -   Fica  determinado  que  para  o  desconto  previsto  no  inciso  I  deste
parágrafo deverão ser observados a frequência mínima estabelecida para cada
curso ou, na falta, a 70% da frequência prevista para o ano letivo ou para a
duração do curso;
V-  As  passagens  estudantis  deverão  ser  utilizadas  e  comercializadas  em
qualquer dia e horário do ano. 
§2º Ficam isentos do pagamento da tarifa as pessoas maiores de 65(sessenta e
cinco)  anos,  mediante  a  apresentação  de  qualquer  documento  pessoal  que
comprove a idade.
Art. 31. A empresa concessionária só poderá realizar a venda antecipada de
passagens  à  estudantes  desde  que  assegure  seu  normal  suprimento,  sem
restrições à identidade estudantil regular.
CAPÍTULO VIII
DA EXTINÇÃO CONTRATUAL
Art. 32. Extingue-se o contrato nos seguintes casos:
I- advento do termo do contrato;
II- encampação;
III- caducidade;
IV- rescisão;
V -  anulação;
VI -  falência da contratada, sua extinção;
§1º  Extinto o contrato, retornam à Administração Pública os bens reversíveis,
direitos e privilégios transferidos à contratada, conforme previsto no edital e
estabelecido no contrato.
§2º Não são considerados bens reversíveis para os efeitos desta lei:
I -  os veículos e frotas de ônibus;
II -a garagem;
III - instalações e equipamentos de garagem;
§3º Considera-se encampação a retomada do serviço pelo Poder Concedente
durante o prazo da concessão, por motivo de interesse público.
§4º A inexecução total ou parcial do contrato acarretará, a critério do Poder
Concedente,  a  declaração  de  caducidade  da  concessão  ou  a  aplicação  das
sanções contratuais, respeitadas as disposições deste artigo, do art. 27 da Lei
Federal nº 8.987/95 e as normas convencionadas entre as partes. 
§5º A caducidade da concessão poderá ser declarada pelo Poder Concedente
quando: 
I – o serviço estiver sendo prestado de forma inadequada ou deficiente, tendo
por  base  as  normas,  critérios,  indicadores  e  parâmetros  definidores  da
qualidade do serviço; 
II –a concessionária descumprir cláusulas contratuais ou disposições legais ou
regulamentares concernentes à concessão; 
III –a concessionária paralisar o serviço ou concorrer para tanto, ressalvadas
as hipóteses decorrentes de caso fortuito ou força maior; 
IV  –a  concessionária  perder  as  condições  econômicas,  técnicas  ou
operacionais para manter a adequada prestação do serviço concedido; 
V –a concessionária não cumprir as penalidades impostas por infrações, nos
devidos prazos; 
VI –a concessionária não atender a intimação do Poder Concedente no sentido
de regularizar a prestação do serviço;
VII – a concessionária for condenada em sentença transitada em julgado por
sonegação de tributos, inclusive contribuições sociais. 
§  6º  A  declaração  da  caducidade  da  concessão  deverá  ser  precedida  da
verificação da inadimplência da concessionária em processo administrativo,
assegurado o direito de ampla defesa. 
CAPITULO IX
INFRAÇÕES E PENALIDADES
Art.  33.  À contratada não serão permitidas  ameaças de interrupção,  nem a
solução da continuidade ou a deficiência grave  na prestação do serviço de
Transporte  Coletivo  Público  de  Passageiros,  que  deverá  estar
permanentemente à disposição do usuário.



Art.  34.  Pelo  não  cumprimento  das disposições constantes  desta  lei  e  das
demais normas aplicáveis, bem como do contrato, observado o disposto na Lei
Federal nº 8.987/95, serão aplicados aos operadores do Sistema, as seguintes
sanções:
I -  advertência escrita;
II - multa;
III - apreensão do veículo;
IV - intervenção, no caso de concessão;
V - rescisão de contrato.
Parágrafo único. As penalidades previstas neste artigo podem ser cumuladas. 
Art. 35.  A execução de qualquer serviço de transporte de passageiros, sem a
devida  delegação  ou  autorização  do  Poder  Público  Municipal  tipifica  ato
ilegal  e  clandestino,  sujeitando  seu  autor  às  sanções  regulamentadas  pela
Administração Pública.
Art. 36. As infrações punidas com a penalidade de Advertência referem-se a
falhas que não afetem o conforto ou a segurança dos usuários.
SEÇÃO I
MULTA
Art. 37. As infrações punidas com a penalidade de multa, de acordo com a sua
gravidade, classificam-se em:
I -  Multa por infração de natureza leve, no valor de 5.000 UFMs ou 5.000
vezes o valor da tarifa por desobediência a determinações do Poder Público ou
por  descumprimento  dos  parâmetros  operacionais  estabelecidos,  que  não
afetem a segurança dos usuários, ou ainda por reincidência na penalidade de
"Advertência"; 
II  -  Multa  por  infração  de  natureza  média,  no  valor  de  10.000UFMs,  ou
10.000 vezes o valor da tarifa por desobediência a determinações do Poder
Público  que  possam  colocar  em  risco  a  segurança  dos  usuários,  por
descumprimento de obrigações contratuais, por deficiência na prestação dos
serviços, ou ainda por reincidência na penalidade prevista no inciso I; 
III  -  Multa por infração de natureza grave,  no valor  de 20.000 UFMs,  ou
20.000  vezes  o  valor  da  tarifa  por  atitudes  que  coloquem  em  risco  a
continuidade da prestação dos serviços, por cobrança de tarifa diferente das
autorizadas, por não aceitação de bilhetes, passes, assemelhados e usuários
com direito  a  gratuidade,  por  redução  da  frota  vinculada  ao  serviço  sem
autorização do Poder Concedente,  ou ainda por reincidência na penalidade
prevista no inciso II;
Art.  38.  O  Poder  Executivo  Municipal,  na  regulamentação  desta  Lei,
estabelecerá:
I - a definição e enquadramento das infrações nas penalidades previstas nesta
Lei, de acordo com a sua natureza; 
II- as hipóteses e prazo de reincidência para cada infração; 
III --os critérios e prazos para interposição de recurso para as penalidades
aplicadas.
SEÇÃO II
DA INTERVENÇÃO
Art. 39. O Poder Concedente poderá intervir na concessão ou permissão, com
o fim assegurar  a adequada prestação do serviço ou para sanar deficiência
grave na respectiva prestação do serviço, bem como, o fiel cumprimento das
normas  contratuais,  regulamentares  e  legais  pertinentes,  a  Administração
Pública  poderá  intervir  na  operação  do  serviço,  inclusive  aplicando
penalidade, mediante o devido processo legal.
Art. 40.  Considera-se a deficiência grave na prestação do serviço para efeito
da lei:
I -  a reiterada inobservância dos dispositivos contidos na regulamentação do
serviço, tais como os concernentes ao itinerário ou horário determinado, salvo
por motivo de força maior;
II -   o não atendimento de notificação expedida pela Administração Pública
para retirar de circulação veículo considerado em condições inadequadas para
o serviço;
III - o descumprimento da legislação, de modo a comprometer a continuidade
dos serviços executados;



IV  -  o  descumprimento  pela  contratada  de  suas  obrigações  tributárias,
previdenciárias e trabalhistas;
V -  a ocorrência de irregularidades contábeis, fiscais e administrativas,  que
possam interferir na execução dos serviços prestados;
VI - a ocorrência de fatos e situações que violem os direitos dos usuários;
VII  -  a falta  de controle interno,  produzindo entre  outras irregularidades  a
evasão de receita.
Art.  41.A  Intervenção  será  oficializada  pelo Poder  Concedente  mediante  a
expedição de Decreto , cujo teor conterá:
I - os motivos da intervenção e sua necessidade;
II - o prazo;
III - as instruções e regras que orientarão a intervenção;
IV  -o  nome  do  interventor  que,  representando  a  Administração  Pública,
coordenará a intervenção.
Art.42.. Decretada a Intervenção, o Poder Concedente deverá, no prazo de 30
(trinta) dias, instaurar procedimento administrativo para comprovar as causas
determinantes da medida e apurar responsabilidades,  assegurados o Devido
Processo Legal, a Ampla Defesa e Contraditório. 
§3º  Se  ficar  comprovado que  a  Intervenção  não  observou os  pressupostos
legais e regulamentares  será declarada sua nulidade, devendo o serviço ser
imediatamente devolvido à delegatária ou entidade outorgada, sem prejuízo do
seu direito à indenização. 
§4º O procedimento administrativo a que se refere o caput deste artigo deverá
ser concluído em até 180 (cento e oitenta) dias da publicação do Decreto de
Intervenção, admitida uma única prorrogação por igual período.
Art. 43.  No período de intervenção, a Administração Pública assumirá, total
ou  parcialmente,  o  serviço,  passando  a  controlar  os  meios  materiais  e
humanos que a contratada utiliza, assim, entendidos o pessoal, os veículos, as
garagens, as oficinas, e todos os meios empregados, necessários à operação.
Art. 44. Cessada a intervenção, se não for extinto o contrato, a administração
do serviço será devolvida à contratada, precedida de prestação de contas pelo
interventor, que responderá pelos atos praticados durante sua gestão.
CAPÍTULO X
DO CONSELHO MUNICIPAL DE TRANSPORTE
Art.  45.  A participação da  sociedade  civil  no  planejamento,  fiscalização  e
avaliação  do  serviço  público  de  transporte  coletivo  deverá  ser  assegurada
através  do Conselho  Municipal  de  Transporte  –  CMT estabelecido em lei
específica.
 CAPÍTULO XI
DOS DIREITOS E DEVERES DOS USUÁRIOS
Art. 46. São direitos do usuário do transporte coletivo:
I - receber o serviço adequado;
II - ser conduzido com segurança e urbanidade;
III -  ser tratado com respeito pelas contratadas, através de seus prepostos e
funcionários, bem como pelos funcionários da STSG;
IV - ter o preço das tarifas compatíveis com a qualidade dos serviços;
V  -  ser  transportado  em  ônibus  ou  outro  modal  em  boas  condições  de
manutenção e limpeza;
VI - utilizar o transporte coletivo dentro dos horários fixados pela STSG;
VII -  ter prioridade por ocasião do planejamento do sistema de tráfego nas
vias públicas sobre o transporte individual;
Art. 47. São deveres do usuário:
I -  contribuir para manter em boas condições os equipamentos urbanos e os
ônibus através dos quais lhe são prestados os serviços;
II  -  portar-se de modo adequado, respeitando os demais  usuários,  fiscais  e
operadores;
III - pagar a tarifa devida corretamente;
IV - identificar-se quando usuário isento, conforme legislação vigente;
V -contribuir, informando à STSG e ou órgão de segurança, quaisquer atos
dos operadores que venham em prejuízo à sustentabilidade do Sistema, bem
como quaisquer atos de vandalismo que possam causar prejuízos ao Sistema
de Transporte;



VI  -  apresentar  o  cartão  transporte  ou  outro  comprovante  de  passagem à
fiscalização da STSG, quando solicitado.
Art.  48.  Para  garantir  o  conforto  e  a  segurança  do  Sistema,  as  linhas  do
transporte coletivo serão dimensionadas, admitindo-se passageiros em pé, de
acordo com cálculos estabelecidos pela  ABNT/NBR 15.570.
Art.  49.  O  Município  manterá  serviço  de  atendimento  aos  usuários  para
reclamações,  sugestões  e  informações,  objetivando  a  melhoria  e  o
aperfeiçoamento do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.
CAPÍTULO XII
DOS ABRIGOS DE ÔNIBUS E SINALIZAÇÃO
Art. 50.Em toda a linha, os pontos de embarque e desembarque denominam-se
paradas e não poderão localizar-se a menos de 10 metros da esquina. 
Art. 51. A Secretaria de Transportes e Serviços Gerais - STSG providenciará
na localização e relocalização das paradas, providenciando na colocação de
placas indicativas e de abrigos para usuários.
§ 1º A STSG poderá autorizar a colocação de publicidade e de símbolos de
programas turísticos, desde que padronizados os abrigos e que seu custo seja
atendido por pessoa física ou jurídica interessada.
§ 2º A pessoa que vier  a custear o preço de um abrigo,  fica  assegurado o
direito  de manter  no mesmo,  ao menos  por  cinco(5)  anos sua publicidade
comercial,  conservando-a,  ou  enquanto  for  mantido  o  mesmo  modelo  de
abrigo, se outro não for adotado após esse prazo.
§ 3º Fica vedada a colocação de propaganda política partidária e de anúncios
ou conteúdos pornográficos.
Art. 52. Junto as paradas de ônibus e dentro dos coletivos urbanos deverão ser
afixadas placas com a indicação dos itinerários e horários dos ônibus urbanos
que circulam no Município de Passo Fundo. 
Art. 53. As placas informativas, referidas no artigo anterior, padronizadas e
específicas para sinalização, deverão conter as seguintes informações:
I - nome da empresa,
II - nome e número da linha;
III – itinerários;
IV - pontos de parada, estações e terminais percorridos;
V - horários de partida e chegada em ambos os sentidos;
VI - meios de integração;
VII - valor da tarifa; e
VIII - contato telefônico e eletrônico para informações aos usuários 
CAPÍTULO XIII
DO SISTEMA DE BILHETAGEM ELETRÔNICA
Art. 54.  Fica autorizado a utilização de sistemas ou meios eletrônicos para a
cobrança  e  controle  da  tarifa  do  uso  dos  serviços  de  transporte  coletivo
urbano, conforme disposição em lei especifica.
CAPÍTULO XIV
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS
Art. 55.  A prestação de serviço de transporte coletivo clandestino implicará,
cumulativamente, nas seguintes penalidades: 
I -apreensão e remoção do veículo para local apropriado; 
II - aplicação de multa no valor de 2.500 UFM's.  
§1º  O infrator estará sujeito ao pagamento dos preços públicos referentes à
remoção e estada do veículo.
§2ºEm caso de reincidência, a multa prevista no inciso II  deste artigo será
dobrada. 
§3º Fica a Administração Pública autorizada a reter o veículo até o pagamento
de todos os valores devidos pelo infrator.
Art. 56. Compete à Administração Pública editar os instrumentos normativos
necessários à regulamentação desta lei, no prazo de 90 (noventa) dias.
Art. 57.  As atuais empresas contratadas continuarão executando os serviços
contratados,  com  base  nos  Termos  de  Outorga  de  Permissões  vigentes,
mantidas  todas  as  disposições  e  determinações  ajustadas,  com  base  na
legislação em vigor  no momento da emissão dos termos de outorga,  até o
advento de nova contratação, respeitadas as previsões legais.



Art. 58. O edital de licitação estabelecerá que as novas empresas contratadas
deverão manter no seu quadro funcional todos os trabalhadores já vinculados
ao Sistema de Transporte  Coletivo  de Passageiros,  preservando os direitos
adquiridos que integram o patrimônio jurídico-trabalhista dos mesmos.
Art. 59.Fica revogada a Lei nº 1.271 de 26 de dezembro de 1966 e a Lei n.º
4.7614, de 10 de janeiro de 2011.
Art. 60. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

LUCIANO PALMA DE AZEVEDO - Prefeito Municipal
MARLISE LAMAISON SOARES - Secretária de Administração
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	VII- não será concedida permissão de uso de motocicleta como meio de transporte coletivo de passageiros em todo território do Município de Passo Fundo;
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	Art. 11. Sujeitar-se-á a multa a empresa que utilizar seus veículos em viagens eventuais fora do Município, sem comprovar previamente que não haverá, na eventualidade, prejuízos para o serviço de que seja concessionária.
	CAPÍTULO III
	DO REGIME JURÍDICO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS
	Art. 12 A Administração Pública poderá delegar a terceiros, por meio de concessão ou permissão, a prestação e a exploração do Serviço de Transporte Coletivo Público de Passageiros, no todo ou em parte, conforme disposto no artigo 10, inciso XVII da Lei Orgânica do Município de Passo Fundo:
	I- a concessão será outorgada, sempre mediante licitação, à pessoa jurídica ou consórcio de empresas brasileiras, constituído para o procedimento licitatório;
	II- a outorga de permissões será de caráter excepcional e, somente, à pessoa jurídica, em condições diferenciadas do sistema ou linhas objeto de regular concessão , para o teste de novas linhas de transporte, ou em situações emergenciais, sempre por prazo certo, que não poderá ser superior a um ano, renovável por igual período e mediante justificativa;
	Art. 13 Os serviços delegados somente poderão ser executados por empresas contratadas pelo Poder Público.
	Parágrafo único. As concessões e permissões para a prestação dos serviços serão outorgadas mediante prévia licitação, que obedecerá ás normas de legislação federal sobre licitações e contratos administrativos, em especial à lei federal que dispõe sobre as concessões e permissões de serviços públicos, observando-se sempre a garantia dos princípios constitucionais da legalidade, da moralidade, da publicidade e da impessoalidade, e os princípios básicos da seleção da proposta mais vantajosa para o interesse coletivo, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório e do julgamento objetivo, e ainda o seguinte:
	I- no procedimento licitatório de que trata o parágrafo acima, o Poder Público poderá licitar determinadas linhas, a totalidade das linhas ou grupos de linhas para efeitos de outorga da concessão;
	II- no julgamento de cada licitação, deverão ser aplicadas, dentre os critérios estabelecidos no art. 15 da Lei Federal n° 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, e suas alterações, o julgamento combinando a demonstração, pelos licitantes, da melhor técnica e de menos custo quilométrico, visando à busca da menor tarifa possível, mediante fixação de margem de lucratividade que não prejudique a manutenção e qualidade dos serviços, nos termos dessa lei.
	Art. 14. É vedada a subconcessão dos serviços contratados.
	Art. 15. A contratada poderá transferir o contrato e o seu controle societário, bem como realizar fusões, incorporações e cisões, desde que com a anuência prévia do poder concedente, sob pena de caducidade do contrato.
	Parágrafo único. Para fins da anuência de que trata o caput deste artigo, o pretendente deverá:
	I- atender integralmente às exigências estabelecidas no procedimento licitatório que precedeu a contratação, em especial às exigências de capacidade técnica, idoneidade financeira e regularidade jurídica, fiscal e previdenciária necessárias à assunção do serviço;
	II- compromete-se formalmente a cumprir todas as cláusulas do contrato em vigor, sub-rogando-se em todos os diretos e obrigações do cedente e prestando todas as garantias exigidas;
	Art. 16. As empresas contratadas devem cadastrar, junto à Coordenadoria de Licitação e Contratos da Secretaria de Administração, no prazo de 30 (trinta) dias, contados do respectivo registro público de empresas, quaisquer alterações societárias.
	Art. 17. A contratada deverá operar com imóveis, equipamentos, máquinas, veículos, peças, acessórios, móveis, garagem e demais instalações, manutenção e pessoal vinculado ao serviço objeto do contrato, com exclusividade.
	Parágrafo único. A frota de ônibus a ser operada deverá estar de acordo com as normas estabelecidas pela legislação federal, estadual e municipal, em especial às dos órgãos de trânsito.
	CAPÍTULO IV
	DAS ATRIBUIÇÕES
	Art. 18. Incumbe ao Poder Público Municipal:
	I- fixar itinerários e pontos de parada;
	II- fixar horários, frequência, frota de cada linha;
	III- organizar, programar, controlar e fiscalizar o Sistema;
	IV- orçar e gerir receitas e despesas do Sistema;
	V- implantar e extinguir linhas e extensões;
	VI- estabelecer intercâmbio com entidades técnicas;
	VII- estabelecer, diante da necessidade, a quantidade de carros reforços, a fim de não comprometer o Sistema de Transporte aos usuários;
	VIII- estabelecer a planilha de custos;
	IX- elaborar e fiscalizar a aplicação dos cálculos tarifários;
	X - vistoriar os ônibus, garagens, instalações e demais veículos das empresas contratadas;
	XI- fixar e aplicar penalidades normativas ou contratuais;
	XII- promover periodicamente auditorias nas empresas contratadas, mediante prévia justificação;
	XIII - estabelecer as normas de operação;
	XIV- implementar medidas efetivas no controle e atualização dos parâmetros da metodologia tarifária, coeficientes, verificação dos custos, investimentos e outras despesas das contratadas
	XV- proceder aos cadastramentos que entender necessários;
	XVI- padronizar as características dos ônibus ou outros veículos que venha a fazer parte da frota do Sistema;
	XVII- estimular o aumento da qualidade e da produtividade dos serviços e da preservação do meio ambiente;
	XVIII- implantar mecanismos permanentes de informação sobre os serviços prestados para facilitar o seu acesso aos usuários;
	XIX - extinguir a concessão, nos casos previstos nesta Lei e na forma prevista no contrato;
	Parágrafo único. Para o exercício das atribuições dispostas neste artigo, o Poder Público Municipal poderá contratar serviços especializados, mediante prévio procedimento licitatório.
	Art. 19 Constitui obrigação dos contratados, concessionários e permissionários, prestar serviço delegado de forma adequada à plena satisfação dos usuários, conforme disposições estabelecidas em lei, nos regulamentos, editais e contratos, e em especial:
	I- prestar todas as informações que lhe forem solicitadas;
	II- efetuar e manter atualizada a sua escrituração contábil e de qualquer natureza, elaborando demonstrativos mensais, semestrais e anuais, de acordo com o plano de contas, modelos e padrões que lhe forem determinados, de modo a possibilitar a fiscalização pública;
	III- cumprir as normas de operação e arrecadação, inclusive as atinentes à cobrança de tarifa;
	IV- operar somente com pessoal devidamente capacitado e habilitado, mediante contratações regidas pelo direito privado e legislação trabalhista, assumindo todas as obrigações delas decorrentes, não se estabelecendo qualquer relação jurídica entre os terceiros e o contratante;
	V- utilizar somente veículos que preencham os requisitos de operação, conforme previsto nas normas regulamentares ou gerais pertinentes;
	VI- toda empresa concessionária de linha de transporte coletivo assume, como decorrência do termo de concessão a obrigatoriedade de conservação adequada de seus veículos quanto à mecânica, carroceria, assentos, sinalizações, higiene, entrada e saída e cumprimento dos demais dispositivos da Legislação Federal vigente.
	VII- promover a atualização e o desenvolvimento tecnológico das instalações, equipamentos e sistemas, com vistas a assegurar a melhoria da qualidade do serviço e a preservação do meio ambiente, nos termos da legislação pertinente;
	VIII- garantir a segurança e a integridade física dos usuários e trabalhadores do Sistema de Transporte Público, instituindo mecanismos de monitoramento, controle e cumprimento das determinações do Poder Público Municipal, vigilância, logística, tecnologia e cobertura de acidentes pessoais adequados aos custos tarifários;
	IX- adequar a frota às necessidades do serviço, obedecidas as normas fixadas;
	X- executar as obras previstas no edital e no contrato respectivo, com prévia autorização e acompanhamento do Poder Executivo Municipal.
	XI- garantir e promover a atualização e o desenvolvimento tecnológico das garagens e demais instalações, equipamentos, sistemas e ônibus com vistas a assegurar a melhoria da qualidade do serviço e a preservação do meio ambiente nos termos da legislação pertinente.
	Parágrafo único. Na hipótese de deficiências no Sistema, decorrentes de caso fortuito ou força maior, a prestação do serviço poderá ser atribuída a outros operadores, que responderão por sua continuidade, na forma estabelecida em decreto.
	Art. 20. A STSG – Secretaria de Transportes e Serviços Gerais, requisitará laudo técnico mecânico, dos veículos de transporte coletivo das empresas do Sistema, quando das vistorias anuais a serem realizadas.
	Art. 21. A STSG poderá determinar revisão eventual em veículo quando houver juntado razões para crer que esteja trafegando sem condições.
	CAPÍTULO V
	DO PRAZO DAS CONCESSÕES
	Art. 22. Os prazos de duração dos contratos mencionados nesta lei serão os seguintes:
	I- para a concessão: 20 (vinte) anos, contados da data da assinatura do termo de contrato, incluindo-se eventuais prorrogações devidamente justificadas pelo Poder Público, desde que plenamente cumpridos, nos prazos contratuais, os respectivos compromissos de investimento de bens;
	II- para a permissão: até 01(um) ano, contados da assinatura do contrato, com possibilidade de prorrogação por até 3 (três) meses, justificada pelo Poder Público.
	CAPÍTULO VI
	DOS CONTRATOS
	Art. 23. Os contratos para execução dos serviços ,de que trata esta lei, devem estabelecer, com clareza e precisão, as condições para sua execução expressas em cláusulas que definam os direitos, obrigações e responsabilidade das partes, em conformidade com os termos da licitação e das propostas a que se vinculam, sendo cláusulas necessárias as previstas no art. 23 da Lei Federal nº 8.987/95, bem como as a seguir arroladas:
	I- o objeto, seus elementos característicos, e prazos da concessão;
	II- o regime de execução ou a forma de fornecimento;
	III- o critério de fixação do valor de remuneração e as condições de pagamento;
	IV- os direitos, garantias e as obrigações da Administração Pública e dos operadores, em relação a alterações e expansões a serem realizadas no futuro, para garantir a continuidade da prestação do serviço;
	V- os direitos dos usuários, notadamente aqueles referentes à qualidade do serviço e da segurança dos mesmos;
	VI- os prazos de início de etapas de execução, conforme o caso;
	VII- as garantias oferecidas para assegurar sua plena execução, quando exigidas;
	VIII- o crédito pelo qual correrá a despesa, com a indicação da classificação funcional programática e da categoria econômica;
	IX- as penalidades contratuais e administrativas a que se sujeita o contratado e sua forma de aplicação;
	X- os critérios e as fórmulas de cálculo das amortizações e depreciações de investimentos que se fizerem necessários;
	XI- os bens reversíveis;
	XII- os caso de rescisão;
	XIII- a legislação aplicável à execução do contrato e especialmente aos casos omissos;
	XIV- a obrigação da contratada de manter, durante toda a sua execução em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
	Art. 24. Incumbe à contratada a execução do serviço delegado, cabendo-lhe responder por todos os prejuízos causados, por dolo ou culpa, devidamente comprovados em processo administrativo, à Administração Pública, aos usuários ou a terceiros, sem que a fiscalização exercida pelo órgão competente exclua ou atenue essas responsabilidades.
	§1º. Sem prejuízo da responsabilidade a que se refere o caput deste artigo, a contratada poderá contratar com terceiros a execução de atividades, acessórias ou complementares ao serviço concedido, bem como a implementação de projetos associados.
	§2º Os contratos celebrados entre a contratada e os terceiros a que se refere o parágrafo anterior reger-se-ão pelas normas do direito privado, não se estabelecendo qualquer relação jurídica os terceiros e a Administração Pública.
	§3ºA execução das atividades contratadas com terceiros pressupõe o cumprimento das normas estabelecidas em decreto.
	CAPÍTULO VII
	DA TARIFA E DA REMUNERAÇÃO DAS CONTRATADAS
	Art. 25. Os serviços de transporte coletivo deverão ter suas receitas compatíveis com o seu equilíbrio econômico-financeiro, necessárias para manutenção do Sistema e garantam os padrões de qualidade exigidos pelo Poder Concedente.
	Parágrafo único. O Sistema, que tem como receita básica a tarifa cobrada, poderá receber aportes financeiros para asseguras sua modicidade.
	Art. 26. A Administração Pública fixará a tarifa, com base em planilha de custos e resultados do Sistema, baseados em coeficientes do Município precedida de proposta da STSG, com aprovação pelo Conselho Municipal de Transporte, mediante publicação de Decreto específico.
	Art. 27. A forma de remuneração das contratadas será estabelecida em edital licitatório, para cada modalidade de serviço contratado.
	Art. 28. Os serviços eventuais requisitados pelo Poder público Municipal serão remunerados de acordo com os custos.
	SEÇÃO I
	DAS ISENÇÕES E REDUÇÕES DAS TARIFAS
	Art. 29. As isenções ou reduções tarifárias poderão ser concedidas, através de lei específica, desde que previamente:
	I - seja elaborado estudo técnico para apuração de possíveis desiquilíbrios econômicos nos contratos de concessão ou permissão;
	II – análise do estudo técnico e aprovação pelo Conselho Municipal de Transportes.
	Art. 30. Ficam estabelecidos as seguintes isenções ou reduções da tarifa, os quais estão assegurados na Lei Municipal n.º 1271, de 26 de dezembro de 1966:
	§1º - Os estudantes de Ensino Fundamental, Médio e Superior ou de cursos complementares, profissionalizantes ou equiparados terão direito ao desconto de 50% (cinquenta por cento) nas tarifas, em todas as linhas de concessão municipal, durante todo o ano.
	I -Os estudantes poderão adquirir e utilizar as passagens, com redução, mediante a apresentação de identidade estudantil, fornecida através das uniões municipais de estudantes, dos Diretórios Centrais de Estudantes, Diretórios Acadêmicos, Grêmios Estudantis e entidades que representem os estudantes, formalmente constituídas e democraticamente eleitas;
	II - Aos estudantes do Ensino Fundamental, cujo educandário não possua grêmio filiado à entidade estudantil habilitada, a passagem será fornecida e utilizada mediante a apresentação de identidade fornecida pela própria escola;
	III – O número de passagens a serem utilizadas mensalmente fica limitado a:
	a) 80(oitenta) para os estudantes do Ensino Fundamental e Médio;
	b) 110 (cento e dez) para os estudantes de Ensino Superior desde que o acréscimo corresponda a segundo turno frequentado, mediante comprovação específica.
	IV - Fica determinado que para o desconto previsto no inciso I deste parágrafo deverão ser observados a frequência mínima estabelecida para cada curso ou, na falta, a 70% da frequência prevista para o ano letivo ou para a duração do curso;
	V- As passagens estudantis deverão ser utilizadas e comercializadas em qualquer dia e horário do ano.
	§2º Ficam isentos do pagamento da tarifa as pessoas maiores de 65(sessenta e cinco) anos, mediante a apresentação de qualquer documento pessoal que comprove a idade.
	Art. 31. A empresa concessionária só poderá realizar a venda antecipada de passagens à estudantes desde que assegure seu normal suprimento, sem restrições à identidade estudantil regular.
	CAPÍTULO VIII
	DA EXTINÇÃO CONTRATUAL
	Art. 32. Extingue-se o contrato nos seguintes casos:
	I- advento do termo do contrato;
	II- encampação;
	III- caducidade;
	IV- rescisão;
	V - anulação;
	VI - falência da contratada, sua extinção;
	§1º Extinto o contrato, retornam à Administração Pública os bens reversíveis, direitos e privilégios transferidos à contratada, conforme previsto no edital e estabelecido no contrato.
	§2º Não são considerados bens reversíveis para os efeitos desta lei:
	I - os veículos e frotas de ônibus;
	II -a garagem;
	III - instalações e equipamentos de garagem;
	§3º Considera-se encampação a retomada do serviço pelo Poder Concedente durante o prazo da concessão, por motivo de interesse público.
	§4º A inexecução total ou parcial do contrato acarretará, a critério do Poder Concedente, a declaração de caducidade da concessão ou a aplicação das sanções contratuais, respeitadas as disposições deste artigo, do art. 27 da Lei Federal nº 8.987/95 e as normas convencionadas entre as partes.
	§5º A caducidade da concessão poderá ser declarada pelo Poder Concedente quando:
	I – o serviço estiver sendo prestado de forma inadequada ou deficiente, tendo por base as normas, critérios, indicadores e parâmetros definidores da qualidade do serviço;
	II –a concessionária descumprir cláusulas contratuais ou disposições legais ou regulamentares concernentes à concessão;
	III –a concessionária paralisar o serviço ou concorrer para tanto, ressalvadas as hipóteses decorrentes de caso fortuito ou força maior;
	IV –a concessionária perder as condições econômicas, técnicas ou operacionais para manter a adequada prestação do serviço concedido;
	V –a concessionária não cumprir as penalidades impostas por infrações, nos devidos prazos;
	VI –a concessionária não atender a intimação do Poder Concedente no sentido de regularizar a prestação do serviço;
	VII – a concessionária for condenada em sentença transitada em julgado por sonegação de tributos, inclusive contribuições sociais.
	§ 6º A declaração da caducidade da concessão deverá ser precedida da verificação da inadimplência da concessionária em processo administrativo, assegurado o direito de ampla defesa.
	CAPITULO IX
	INFRAÇÕES E PENALIDADES
	Art. 33. À contratada não serão permitidas ameaças de interrupção, nem a solução da continuidade ou a deficiência grave na prestação do serviço de Transporte Coletivo Público de Passageiros, que deverá estar permanentemente à disposição do usuário.
	Art. 34. Pelo não cumprimento das disposições constantes desta lei e das demais normas aplicáveis, bem como do contrato, observado o disposto na Lei Federal nº 8.987/95, serão aplicados aos operadores do Sistema, as seguintes sanções:
	I - advertência escrita;
	II - multa;
	III - apreensão do veículo;
	IV - intervenção, no caso de concessão;
	V - rescisão de contrato.
	Parágrafo único. As penalidades previstas neste artigo podem ser cumuladas.
	Art. 35. A execução de qualquer serviço de transporte de passageiros, sem a devida delegação ou autorização do Poder Público Municipal tipifica ato ilegal e clandestino, sujeitando seu autor às sanções regulamentadas pela Administração Pública.
	Art. 36. As infrações punidas com a penalidade de Advertência referem-se a falhas que não afetem o conforto ou a segurança dos usuários.
	SEÇÃO I
	MULTA
	Art. 37. As infrações punidas com a penalidade de multa, de acordo com a sua gravidade, classificam-se em:
	I - Multa por infração de natureza leve, no valor de 5.000 UFMs ou 5.000 vezes o valor da tarifa por desobediência a determinações do Poder Público ou por descumprimento dos parâmetros operacionais estabelecidos, que não afetem a segurança dos usuários, ou ainda por reincidência na penalidade de "Advertência";
	II - Multa por infração de natureza média, no valor de 10.000UFMs, ou 10.000 vezes o valor da tarifa por desobediência a determinações do Poder Público que possam colocar em risco a segurança dos usuários, por descumprimento de obrigações contratuais, por deficiência na prestação dos serviços, ou ainda por reincidência na penalidade prevista no inciso I;
	III - Multa por infração de natureza grave, no valor de 20.000 UFMs, ou 20.000 vezes o valor da tarifa por atitudes que coloquem em risco a continuidade da prestação dos serviços, por cobrança de tarifa diferente das autorizadas, por não aceitação de bilhetes, passes, assemelhados e usuários com direito a gratuidade, por redução da frota vinculada ao serviço sem autorização do Poder Concedente, ou ainda por reincidência na penalidade prevista no inciso II;
	Art. 38. O Poder Executivo Municipal, na regulamentação desta Lei, estabelecerá:
	I - a definição e enquadramento das infrações nas penalidades previstas nesta Lei, de acordo com a sua natureza;
	II- as hipóteses e prazo de reincidência para cada infração;
	III --os critérios e prazos para interposição de recurso para as penalidades aplicadas.
	SEÇÃO II
	DA INTERVENÇÃO
	Art. 39. O Poder Concedente poderá intervir na concessão ou permissão, com o fim assegurar a adequada prestação do serviço ou para sanar deficiência grave na respectiva prestação do serviço, bem como, o fiel cumprimento das normas contratuais, regulamentares e legais pertinentes, a Administração Pública poderá intervir na operação do serviço, inclusive aplicando penalidade, mediante o devido processo legal.
	Art. 40. Considera-se a deficiência grave na prestação do serviço para efeito da lei:
	I - a reiterada inobservância dos dispositivos contidos na regulamentação do serviço, tais como os concernentes ao itinerário ou horário determinado, salvo por motivo de força maior;
	II - o não atendimento de notificação expedida pela Administração Pública para retirar de circulação veículo considerado em condições inadequadas para o serviço;
	III - o descumprimento da legislação, de modo a comprometer a continuidade dos serviços executados;
	IV - o descumprimento pela contratada de suas obrigações tributárias, previdenciárias e trabalhistas;
	V - a ocorrência de irregularidades contábeis, fiscais e administrativas, que possam interferir na execução dos serviços prestados;
	VI - a ocorrência de fatos e situações que violem os direitos dos usuários;
	VII - a falta de controle interno, produzindo entre outras irregularidades a evasão de receita.
	Art. 41.A Intervenção será oficializada pelo Poder Concedente mediante a expedição de Decreto , cujo teor conterá:
	I - os motivos da intervenção e sua necessidade;
	II - o prazo;
	III - as instruções e regras que orientarão a intervenção;
	IV -o nome do interventor que, representando a Administração Pública, coordenará a intervenção.
	Art.42.. Decretada a Intervenção, o Poder Concedente deverá, no prazo de 30 (trinta) dias, instaurar procedimento administrativo para comprovar as causas determinantes da medida e apurar responsabilidades, assegurados o Devido Processo Legal, a Ampla Defesa e Contraditório.
	§3º Se ficar comprovado que a Intervenção não observou os pressupostos legais e regulamentares será declarada sua nulidade, devendo o serviço ser imediatamente devolvido à delegatária ou entidade outorgada, sem prejuízo do seu direito à indenização.
	§4º O procedimento administrativo a que se refere o caput deste artigo deverá ser concluído em até 180 (cento e oitenta) dias da publicação do Decreto de Intervenção, admitida uma única prorrogação por igual período.
	Art. 43. No período de intervenção, a Administração Pública assumirá, total ou parcialmente, o serviço, passando a controlar os meios materiais e humanos que a contratada utiliza, assim, entendidos o pessoal, os veículos, as garagens, as oficinas, e todos os meios empregados, necessários à operação.
	Art. 44. Cessada a intervenção, se não for extinto o contrato, a administração do serviço será devolvida à contratada, precedida de prestação de contas pelo interventor, que responderá pelos atos praticados durante sua gestão.
	CAPÍTULO X
	DO CONSELHO MUNICIPAL DE TRANSPORTE
	Art. 45. A participação da sociedade civil no planejamento, fiscalização e avaliação do serviço público de transporte coletivo deverá ser assegurada através do Conselho Municipal de Transporte – CMT estabelecido em lei específica.
	CAPÍTULO XI
	DOS DIREITOS E DEVERES DOS USUÁRIOS
	Art. 46. São direitos do usuário do transporte coletivo:
	I - receber o serviço adequado;
	II - ser conduzido com segurança e urbanidade;
	III - ser tratado com respeito pelas contratadas, através de seus prepostos e funcionários, bem como pelos funcionários da STSG;
	IV - ter o preço das tarifas compatíveis com a qualidade dos serviços;
	V - ser transportado em ônibus ou outro modal em boas condições de manutenção e limpeza;
	VI - utilizar o transporte coletivo dentro dos horários fixados pela STSG;
	VII - ter prioridade por ocasião do planejamento do sistema de tráfego nas vias públicas sobre o transporte individual;
	Art. 47. São deveres do usuário:
	I - contribuir para manter em boas condições os equipamentos urbanos e os ônibus através dos quais lhe são prestados os serviços;
	II - portar-se de modo adequado, respeitando os demais usuários, fiscais e operadores;
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