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 LEI COMPLEMENTAR Nº.007/  2005 – DE 23 DE  MARÇO DE 2005 
 
 

 
 
"CRIA  O SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO DO 
MUNICÍPIO DE TREZE TÍLIAS – SC, BAIXA NORMAS 
E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS” 
 
 
RUDI OHLWEILER, Prefeito Municipal de Treze Tílias, 
Santa Catarina e de acordo com o disposto no inciso X, art.30 
da Constituição Federal e inciso X, artigo 9°  da Lei Orgânica 
Municipal. Faço saber a todos os habitantes deste Município  
que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:  

 
 

TÍTULO I 
 

DAS NORMAS GERAIS 
 

CAPÍTULO I 
 

DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO DO MUNICÍPIO DE TREZE TÍLIAS  
 

 
 Art. 1º. Fica criado de acordo com o disposto no inciso X, artigo 30 da Constituição 
Federal, inciso X, artigo 9° da Lei Orgânica Municipal, o Serviço de Transporte Coletivo do 
Município de Treze Tílias – Estado de  Santa Catarina. 
 
           Art.2°. Os Serviços de Transporte Coletivo de Passageiros do Município de Treze 
Tílias, reger-se-á pelo disposto nesta Lei, nas Leis Federais n° 8.666/93 de 21/06/93 com suas 
alterações posteriores e pela   Lei n° 8.987/95 de 13/02/95 e ainda pelas normas 
complementares que venham a serem expedidas pelo Poder Executivo. 
 

§ 1º. As normas complementares serão aprovadas pelo Poder Executivo por meio de 
Decreto. 
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§ 2º. As normas complementares referir-se-ão exclusivamente à dinâmica da aplicação 
desta lei no que se refere à operação dos serviços, visando o seu aperfeiçoamento, e não 
poderão extinguir, alterar ou criar situações jurídicas diversas das estabelecidas na presente 
Lei. 

 
§ 3º. Ocorrendo, em conseqüência de normas complementares, circunstâncias que 

acarretem investimentos ou despesas que onerem os custos, deverão estes estar incluídos no 
cálculo tarifário. 

 
§ 4º. Observando o disposto no § 2°, poderão ser estabelecidas alterações de aspectos 

operacionais anteriormente normatizados, ficando nestes casos automaticamente revogadas as 
normas anteriores. 
 
 

CAPÍTULO II 
 

DO SISTEMA E DA CLASSIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS 
 
Art. 2º. Os Serviços de Transporte Coletivo de Passageiros  do Município de Treze 

Tílias  é prestado por meio de  sistema tecnicamente complexo, formado por um conjunto 
uno, harmônico e interdependente de serviços, linhas, pontos de parada e terminal, planejado, 
implantado e gerido de acordo com as peculiaridades viárias locais, destinando-se a atender as 
necessidades de transporte da população, contribuindo para a racional ocupação do solo no 
processo de expansão urbana. 
 
 Art. 3º. A operacionalização do Serviço de Transporte Coletivo será feita diretamente 
pela Administração Municipal ou por delegação à empresas particulares,  sob regime de 
concessão ou permissão e por autorização. 
 
 Parágrafo único – Nos casos de delegação, observar-se-ão os seguintes critérios:  
 
I – Permissão ou concessão para os serviços públicos regulares precedidos de licitação. 
 
II – Autorização para os demais serviços. 
 
 Art. 4º - Os serviços integrantes do sistema  classificam se da  seguinte forma: 
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I – Regular: são os serviços prestados direta ou indiretamente sob regime de concessão ou 
permissão, executados de forma contínua e permanente obedecendo a horários, itinerários e 
intervalo de tempo pré estabelecido podendo ser: 
 
a) – convencionais ou diferenciados; 
b) – experimentais. 
 
I -  Entende se por convencional a categoria em que os serviços são executados com ônibus 
ou microônibus do tipo urbano. 
 
II - Entende se por diferenciada, aquela em que os serviços são executados com veículos 
diferenciados, de categoria, agilidade e conforto superiores. 
 
III – Experimentais: são aqueles executados pela Concessionária, nas respectivas áreas de 
influência, em caráter provisório, para verificação de viabilidade objetivando alterações e 
expansões de serviços destinados ao atendimento de demandas decorrentes do crescimento 
urbano, cuja duração e a respectiva tarifa serão fixadas no Decreto que conceder a 
autorização. 
 

CAPÍTULO III 
 

DA COMPETÊNCIA 
 
 Art. 5º. Compete ao Município organizar e prestar, diretamente, ou sob regime de 
permissão ou concessão, o serviço regular de Transporte Coletivo Local, exercer o seu 
controle e fiscalização, bem como estabelecer a forma e as condições de contratação que lhe 
convier no caso de execução indireta. 
 
 

Art. 6º. Compete ao Município por meio de Decreto,  a autorização, o controle e a 
fiscalização dos serviços especiais de Transporte Coletivo prestados entre particulares dentro 
do Município e também: 
 
I – fixar itinerários e pontos de parada; 
II – fixar horários, freqüência, frota e terminais de cada linha; 
III – organizar, programar e fiscalizar o sistema; 
IV – implantar e extinguir linhas e extensões; 
V – vistoriar os veículos; 
VI – aplicar penalidades; 
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VII – elaborar e fiscalizar a aplicação dos cálculos tarifários; 
VIII – estabelecer as normas de pessoal de operação; 
IX – controlar o número de passageiros do sistema; 
X – determinar os pontos de parada das linhas intermunicipais dentro do Município; 
XI – exercer o controle sobre os serviços especiais; 
XII – determinar a forma de integração dos serviços locais com os regionais e a respectiva 
localização dos terminais 
XIII – fixar os parâmetros e índices da planilha de custo; 
 

 
CAPÍTULO IV 

 
DA CONCESSÃO, PERMISSÃO E AUTORIZAÇÃO 

 
Art. 7º. Caso entenda o Poder Executivo Municipal, que a prestação dos 

serviços de Transporte Coletivo do Município de Treze Tílias, deva se feito por meio de 
concessão, o prazo  para exploração nessa modalidade  será de 10 (dez) anos, podendo ser 
prorrogado na forma estabelecida na  Lei Federal n°      8.666/93 de 21/06/93 com suas 
alterações posteriores e Lei n° 8.987/95 de 13/02/95. 

  
Art. 8º. A prestação do serviço público regular de Transporte Coletivo no Município 

de Treze Tílias – SC,  poderá ser feita: 
 

I – Diretamente pela Administração Municipal; 
II  - Concessão. 
III - Permissão. 

  
§ 1°. A Administração Municipal poderá prestar os serviços de Transporte Coletivo 
Municipal, de forma direta, podendo inclusive adquirir os veículos que se fizerem 
necessários, contratar pessoal temporariamente até a realização de concurso público, 
na forma estabelecida na Lei  Municipal n° 1.307/99 de 07/12/99, fixar tarifa por meio 
de Decreto  . 
 
§ 2º. Concessão de serviço público regular de transporte coletivo urbano, é a delegação 
de sua prestação, feita pelo poder concedente, mediante licitação, na modalidade de 
concorrência pública, à pessoa jurídica que demonstre capacidade para sua realização, 
por sua conta e risco e por prazo determinado. 
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     § 3º. Permissão de Serviço Público regular de transporte coletivo urbano, é a delegação, a 
título precário, mediante licitação, da prestação de serviços públicos, feita pelo poder 
concedente à pessoa física ou jurídica que demonstre capacidade para seu desempenho, por 
sua conta e risco. 
 
 Art. 9° . O regime jurídico da autorização de caráter precário, e  revogável  a qualquer 
tempo e somente será usado  para o controle dos serviços especiais de transporte coletivo 
prestados dentro do Município.  

 
Art. 10 . O contrato de concessão ou permissão, obedecerá na  íntegra o disposto nas 

Leis Federais n° 8.666/93 de 21/06/93 e Lei n/ 8.987/95 de 13/02/95 ,   deverá conter como 
cláusulas essenciais, as relativas: 
 
I – ao objeto, à área e ao prazo; 
II – ao modo, forma e condições da prestação do serviço; 
III – aos critérios, indicadores, fórmulas e parâmetros definidores da qualidade do serviço; 
IV – ao equilíbrio econômico-financeiro dos serviços, através de critérios de reajuste e revisão 
das tarifas a serem efetuados periodicamente; 
V – aos direitos, garantias e obrigações do poder concedente e da permissionária ou 
concessionária, inclusive os relacionados às previsíveis necessidades de futura alteração e 
expansão dos serviços na área do Município; 
VI - aos direitos e deveres dos usuários para obtenção e utilização do serviço; 
VII - à forma de fiscalização das instalações, dos equipamentos, dos métodos e práticas de 
execução do serviço, bem como a indicação dos órgãos competentes para exercê-la; 
VIII - às penalidades contratuais e administrativas a que se sujeita a concessionária e sua 
forma de aplicação;  
IX - aos critérios para o cálculo e a forma de indenização da concessionária, quando for o 
caso; 
X - aos casos de extinção da concessão; 
XI – ao foro e ao modo de resolução das divergências contratuais. 
XII – as gratuidades estabelecidas nesta lei. 
XIII - à obrigatoriedade, forma e periodicidade da prestação de contas da concessionária ao 
poder concedente; e 
XIV - à exigência da publicação de demonstrações financeiras periódicas da concessionária. 

 
 

CAPÍTULO V 
 

DOS ENCARGOS DO PODER CONCEDENTE 
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 Art. 11.  Sendo os serviços de Transporte Coletivo , prestado na modalidade de 
Concessão,  incumbirá ao Poder Concedente: 

 
I – regulamentar o serviço, gerenciá-lo  e fiscalizá-lo permanentemente; 
II – assegurar o equilíbrio econômico-financeiro das concessões; 
III – aplicar penalidades regulamentares e contratuais; 
IV – intervir na prestação dos serviços quando houver risco de grave descontinuidade que não 
possa ser controlada pela  concessionária; 
V – declarar a extinção da concessão ou permissão nos casos previstos na lei; 
VI – homologar reajustes e proceder às revisões tarifárias; 
VII – fixar a tarifa dos serviços convencionais e dos diferenciados; 
VIII – cumprir leis, regulamentados e cláusulas dos contratos de concessão; 
IX - zelar pela boa qualidade do serviço, receber, apurar e solucionar queixas e reclamações 
dos usuários, que serão cientificados, em até trinta dias, das providências tomadas; 
X - estimular o aumento da qualidade, produtividade, preservação do meio ambiente; 
XI - estimular a formação de associações de usuários para defesa de interesses relativos ao 
serviço. 
 
Parágrafo Único: No exercício da fiscalização do poder concedente, deverá a concessionária 
ou permissionária permitir o acesso aos dados relativos à administração, contabilidade, 
recursos técnicos, econômicos e financeiros da concessionária." 
 

CAPÍTULO VI 
 

DOS ENCARGOS DAS PERMISSIONÁRIAS OU CONCESSIONÁRIAS 
 
 Art. 12. Além do cumprimento das cláusulas constantes do contrato de concessão, as 
empresas permissionárias ou concessionárias ficam obrigadas a: 
 
I – prestar serviço adequado aos usuários, assim entendido o prestado com regularidade, 
continuidade e igualdade de tratamento dos usuários e modicidade nas tarifas. 
II – cumprir e fazer cumprir as normas de serviço e as cláusulas da concessão; 
III – facilitar o exercício da fiscalização pelo Poder Concedente; 
IV – manter a frota adequada às exigências da demanda; 
V – emitir, comercializar e controlar passes e o vale transporte. 
VI – adotar uniformes e identificação, através de crachá, para o pessoal de operação; 
VII – cumprir as ordens de serviço emitidas pelo Órgão Gestor; 
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VIII – executar os serviços com rigoroso cumprimento de horário, freqüência,  frota, tarifa, 
itinerário, pontos de parada e terminais; 
IX – submeter-se à fiscalização do Órgão Gestor; 
X – apresentar sempre que for exigido, os veículos para vistoria, comprometendo-se a sanar, 
em 48 (quarenta e oito) horas as irregularidade que possam comprometer o conforto, a 
segurança e a regularidade; 
XI – manter as características fixadas pelo Órgão Gestor, para os veículos de operação; 
XII – preservar a inviolabilidade dos instrumentos contadores de passagens,  
controladores de quilometragem e outros; 
XIII – apresentar seus veículos para início de operação em adequado estado de conservação e 
limpeza; 
XIV – operar com imóveis, equipamentos, máquinas, peças, acessórios, móveis, oficinas. 
Manutenção e pessoal vinculado, com exclusividade, ao serviço de transporte coletivo 
municipal; 
XV – proporcionar, periodicamente, treinamento e reciclagem do pessoal de operação, 
principalmente nas áreas de relações humanas, segurança do tráfego e primeiros socorros; 
XVI – no caso de interrupção de viagens, a empresa operadora ficará obrigada a tomar 
imediatas providências para o seu prosseguimento, sem ônus para os usuários que já tenham 
pago a tarifa. 
 

CAPÍTULO VII 
 

DO PLANEJAMENTO DOS SERVIÇOS REGULARES 
 
 Art. 13. O planejamento do Sistema de Transporte será adequado às alternativas 
tecnológicas disponíveis, atenderá ao interesse público municipal, e obedecerá às diretrizes 
gerais do planejamento global da cidade, notadamente no que diz respeito ao uso e ocupação 
do solo e ao sistema viário básico. 
 
 Art. 14. O Transporte Coletivo terá prioridade sobre o individual e o comercial, 
condição que se estende também às vias de acesso e manutenção das pistas de rolamento. 
 
 Art. 15. O Sistema de Transporte Coletivo regular por ônibus será executado 
conforme os padrões técnico-operacionais regulamentados pela presente lei e pelas normas 
complementares. 
 

Art. 16. As linhas intermunicipais em trânsito pelo Município de Treze 
Tílias deverão ter os seus itinerários, terminais e pontos de parada situados dentro do 
Município aprovados pelo órgão Gestor Local, por meio  de Decreto do Poder Executivo. 
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CAPÍTULO VIII 
 

CUSTO, CÁLCULO TARIFÁRIO E RECEITAS DO SISTEMA 
TRANSPORTE COLETIVO 

 
Art. 17. O Serviço Público de Transporte Coletivo será remunerado pelos 

usuários mediante o pagamento de tarifa fixada por Decreto do Poder Executivo. 
 
§ 1°. No caso de prestação dos serviços de Transporte Coletivo, diretamente 

pela Administração Municipal, o preço da tarifa será fixado de acordo com os gastos 
decorrentes dos serviços. 

 
§ 2º. Sendo os serviços prestados por meio de concessão ou permissão, a tarifa será 

fixada nos termos da melhor proposta obtida no processo licitatório. 
 
§ 3°. Compete exclusivamente à empresa operadora do serviço regular a emissão, a 

comercialização e o controle sobre a venda de passes e do vale transporte, bem como ainda, 
no caso de implantação de bilhetagem eletrônica, implantar, comercializar os cartões 
magnéticos, gerir e manter atualizado o sistema de processamento. 

 
§ 4º. Constituem receitas do sistema a serem consideradas no cálculo tarifário os 

valores obtidos com a cobrança das tarifas, da comercialização da bilhetagem e do vale-
transporte. 

 
§ 5º . Não caracterizando como receita ou despesa, porém será obrigação da 

concessionária a construção dos abrigos de passageiros sentadas. 
 
§ 6º.  A concessionária poderá comercializar publicidade na parte interna dos abrigos 

construídos, não caracterizando como receita do sistema. 
 
§ 7º.  A manutenção dos abrigos, quando os danos forem causados pelas intempéries 

da natureza, será de responsabilidade da concessionária. 
 
§ 8º.  A implantação de abrigos e paradas só poderá ser determinado em local que 

tenha refúgio e com 25 metros lineares no lado da pista de rolamento. 
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  Art. 18. Os reajustes da tarifa serão efetuados com base em planilha de custos, 
elaborada pelo Município e levará em conta o custo por quilometro rodado e o índice de 
passageiros por quilometro (IPK), atualizados. 

 
§ 1º. A tarifa fixada por Decreto do Prefeito Municipal deverá manter o equilíbrio 

econômico e financeiro do contrato de prestação dos serviços. 
 

        § 2º. Na elaboração dos cálculos tarifários, os passageiros com gratuidades e descontos 
previstos em lei serão deduzidos do número de passageiros transportados, de modo 
equivalente. 

 
Art. 19.  São itens da planilha para efeito de cálculo tarifário: 

 
I – custo operacional; 
II – custo de capital; 
III – custo de administração; 
IV – custo tributário. 
 

Art. 20. Consideram-se custo operacional: os custos com combustível, lubrificantes, 
peças e acessórios de terceiros relativos à manutenção, pessoal de tráfego, encargos sociais, 
seguros, impostos, taxas, uniformes,   dentre outros. 

 
§ 1º. Os parâmetros adotados na planilha, referentes ao consumo de combustíveis, 

lubrificantes e rodagem, deverão ser aferidos, periodicamente, considerado o efetivo consumo 
de cada item, exclusivamente na execução dos serviços. 

 
§ 2º. Os custos relativos a pessoal de manutenção serão obtidos mediante  verificação 

técnico-operacional que avalie o quadro utilizado, no serviço de transporte coletivo, bem 
como salários e demais vantagens comprovadamente pagas. 

 
§ 3º. Na ocorrência de despesas com a contratação de serviços de terceiros, o critério a 

ser usado na estimativa componente do cálculo tarifário será o índice técnico do órgão federal 
encarregado deste controle. 
 

§ 4º. No caso de processamento eletrônico da cobrança ou outro processo que elimine 
o cobrador, a planilha deverá ser revisada sobre a apuração de seu refluxo na tarifa dos 
serviços. 
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Art. 21. Considera-se Custo de Capital a remuneração e a depreciação do capital 
investido na frota, da seguinte forma: 
 
I – A remuneração do capital será feita na base de 2% (dois por cento) ao mês sobre o valor 
remanescente do capital aplicado na compra de cada veículo, deduzidos 10% (dez por cento) 
do valor residual do veículo. 
 
II – A depreciação deverá provisionar a reposição do veículo similar, com valor residual de 
10% (dez por cento) ao final da vida útil. 
 
III – No caso de implantação de bilhetagem eletrônica, considera-se á o custo de capital em 
substituição ao custo de mão-de-obra do cobrador. 
 

Art. 22. Consideram-se Custo de Administração, os valores de depreciação e 
remuneração do capital relativo às instalações e equipamentos, bem como a remuneração do 
capital empregado no almoxarifado, além das despesas administrativas, seguros, água, luz, 
serviços de gráfica, inclusive pessoal, honorários da diretoria, e assistência social. 

 
Art. 23. Consideram-se Custo Tributário os tributos que incidem sobre a receita do 

sistema. 
 
Art. 24. O índice de passageiros por quilômetro (IPK) será o divisor do total do custo 

por quilômetro, obtido segundo os critérios estabelecidos nos artigos 20 a 23, para efeito de 
determinação do preço da tarifa. 

 
§ 1º. A metodologia para obtenção do IPK garantirá a observância de uma relação 

entre o número de passageiros equivalentes transportados e a quilometragem total para o 
sistema. 

 
§ 2º. Para atualização periódica dos níveis de demanda de passageiros, o Município 

efetuará a contagem do número de usuários do sistema. 
 
§ 3º. O Município definirá, mensalmente, a programação de horários e a respectiva 

quilometragem total do sistema, para, como divisor da demanda mensal, determinar o valor 
do IPK. 

 
Art.25 As gratuidades e descontos nas tarifas somente poderão ser concedidas por lei, 

que defina a fonte do seu custeio. 
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Art. 26. As tarifas para os serviços regulares serão de dois tipos: 
 
I – Convencional ou comum, que é a tarifa unificada padrão do transporte coletivo; 
 
II – Diferenciada, adequada à respectiva categoria de diferenciação da qualidade os serviços e 
da espécie de veículo. 
  

Art. 27. As empresas, por intermédio  de seu serviço de fiscalização, são obrigadas a: 
 

I – controlar as partidas e chegadas dos veículos de retorno e terminais, de acordo com os 
quadros de horários constantes das ordens de serviço; 
 
II – orientar os motoristas e cobradores para o cumprimento de suas obrigações; 
 
III – em caso de falta de veículo ou pessoal de operação que venha a comprometer os 
serviços, cabe ao fiscal diligenciar junto à empresa para que seja solucionada imediatamente a 
deficiência observada. 
 
IV – prestar socorro aos usuários em caso de sinistro; 
 
V – diligenciar a obtenção de transporte para os usuários, em caso de interrupção de viagem; 
 
VI – recusar o transporte de animais, plantas, material inflamável ou corrosivo e outros que 
possam comprometer a segurança ou conforto dos usuários; 
 
VII – facilitar o embarque e desembarque de passageiros, especialmente crianças, senhoras, 
pessoas idosas e deficientes; 
 
VIII – cumprir e orientar a proibição de fumar no interior do veículo; 
 
IX – abster-se de ingerir bebidas alcoólicas e fazer uso de substâncias tóxicas antes ou durante 
a jornada de trabalho e quando estiver próximo de assumir o serviço; 
 
X – manter a ordem e limpeza do veículo; 
 
XI – impedir atividade de vendedor ambulante no interior do ônibus: 
 
XII – preencher corretamente documentos solicitados pelo órgão gestor.  
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CAPITULO IX 
 

DOS VEÍCULOS 
 
 Art. 28. Serão aprovados para os serviços de transporte coletivo veículos apropriados 
às características das vias públicas do Município e que satisfaçam às especificações, normas e 
padrões técnicos e de segurança estabelecidos pela Legislação Nacional de Trânsito e pelo 
Órgão Gestor. 
 
 § 1º. Os veículos utilizados em serviço de categoria diferenciada, com tarifa 
específica, poderão ter o seu “lay out” externo e/ou interno diversos dos utilizados na 
categoria convencional, desde que aprovado pelos órgãos competentes. 
 
 § 2º. Nos serviços especiais remunerado, pelo usuário ou em fretamento, por razões de 
higiene e segurança não será autorizada pelo Município a prestação de serviços de transportes  
especiais de passageiros com veículos  que não atendam as normas de segurança fixadas pela 
resolução do C.T.B.  
 
 
 Art. 29. Normas Complementares poderão ser baixadas pelo órgão gestor, 
estabelecendo exigências para os veículos destinados aos serviços de transporte coletivo. 
 
 Art. 30. Todos os veículos  dos serviços especiais, deverão estar devidamente 
registrados no órgão gestor, formulados nos termos dos modelos anexos I a IV, integrante 
desta lei. 
  

Parágrafo único: Do registro constarão os seguintes dados: 
 
I – número de placa; 
II – número de ordem; 
III – marca e categoria; 
IV – característica do motor; 
V – modelo, número e ano de fabricação do chassis e carroceria. 
 
 Art. 31. A frota da empresa operadora do serviço regular, deverá ser composta de 
veículos em número suficiente para atender à demanda máxima de passageiros das linhas que 
opera, mais a frota reserva, equivalente a um mínimo de 10% (dez por cento) da frota 
operacional. 
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 Art. 32. A vida útil dos veículos será definida no cálculo tarifário, sempre em atenção 
às suas características tecnológicas e à política tarifária estabelecida. 
 
 Art. 33. Quando determinados pelo órgão gestor, os veículos deverão circular 
equipados com tacógrafo ou controladores de quilometragem equivalente, de registro diário, 
aferidor e contador de passageiros. 
 
 Art.34. Os veículos só poderão ostentar cartazes, avisos e anúncios de utilidade 
pública na sua parte interna. 
 
 Art. 35.  A empresa operadora do serviço regular poderá explorar, direta ou 
indiretamente, através de contratos com terceiros, publicidade na parte externa dos veículos. 
  

TITULO II 
 

DO PLANEJAMENTO E OPERAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIAIS 
 

CAPÍTULO I 
 

DO CADASTRO DO OPERADOR, DO REGISTRO DOS VEÍCULOS, 
 

DA ORDEM DE SERVIÇO E DA AUTORIZAÇÃO 
 
 Art. 36. As autorizações para execução de serviços especiais de transporte coletivo 
serão outorgadas pelo prazo de um ano, em caráter precário, no exercício do poder 
discricionário da Administração Pública, podendo ser revogadas a qualquer tempo, por 
conveniência, necessidade ou oportunidade, e automática no caso de retenção do veículo. 

 
§ 1º. As autorizações serão intransferíveis. 
 
§ 2º. Os pedidos de autorização deverão preceder a efetiva operação dos serviços, sob 

pena de arquivamento, retenção do veículo e aplicação de multas. O simples protocolo do 
pedido não importa na concessão automática da autorização. 

 
Art. 37. Para fins de controle, fiscalização e tributação, na vigência desta Lei, os 

pedidos de autorização deverão ser submetidos à Prefeitura, instruídos com os seguintes 
documentos: 

 
1 – Cópia do contrato registrado na JUCESC; 
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II – certidões negativas de tributos devidos à União, ao Estado e ao Município, bem como, 
negativa de débitos com encargos sociais junto ao INSS e FGTS; 
 
III – Certidões negativas do titular e ou  dos sócios; de não possuir antecedentes criminais ou 
estarem respondendo a processos; 
 
IV – Certificado de propriedade do veículo em seu nome, com negativa de multa; 
 
V – Habilitação dos motoristas na categoria profissional; 
 
VI – Cópia do contrato de prestação de serviços ou declaração de ajuste verbal, onde sejam 
informados: 
 
a)  número de viagens e seus horários; 
b)  itinerários a serem percorridos; 
c)  forma, lugar e modo de pagamento ajustados. 

 
Art. 38. Se o pedido de autorização estiver devidamente instruído  o órgão gestor 

adotará as seguintes providências: 
 
I) – Fará o cadastro do autorizatário e expedirá o respectivo certificado; 
II) – Fará o registro do(s) veículo(s) atribuindo-lhe(s) número em ordem crescente, conforme 
for o caso, expedido o(s) respectivo(s) certificado(s); 
III)  – Fará a vistoria do(s) veículo(s) expedindo individualmente os respectivos certificados, 
com prazo de validade de um (1) ano; 
 

Parágrafo único. Ao emitir os documentos a que se refere este artigo, o poder 
concedente adotará os modelos anexos I a IV, integrantes desta lei. 
 

CAPITULO II 
 

VEÍCULOS 
 
 
 Art. 39. O Poder Concedente, por meio  de normas complementares, poderá 
estabelecer procedimentos adicionais ou alterar os já estabelecidos, visando aperfeiçoar o 
controle e a fiscalização dos serviços especiais. 
 

CAPITULO III 
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PROIBIÇÕES E PENALIDADES 

 
Art. 40. Ficam estabelecidas as seguintes proibições e penalidades para os serviços 

especiais ou serviços intermunicipal: 
 
a) São infrações apenáveis com multa, de 10  (dez) URM do Município,  na reincidência 

revogação da autorização e apreensão do veículo ou ainda: 
 

I) – executar os serviços com veículo diverso do autorizado; 
 
II) – executar os serviços com motorista não habilitado nos termos desta lei; 

 
 
III) – executar os serviços, utilizando como moeda de troca, passes ou vales-

transporte, utilizados no serviço regular; 
 
 

IV) – Embarcar ou desembarcar passageiros fora do local determinado pelo órgão 
gestor municipal; 

 
V) - Desembarque de passageiros no sentido centro bairro ou embarque em sentido 

contrário, por ônibus que realiza fretamento; 
 

VI)– Executar o serviço com veículo não vistoriado, ou com o certificado de vistoria vencido; 
 
VII)– Executar o serviço com veículo de idade superior à permitida, não licenciado ou sem as 
condições de segurança previstas em lei; 
 
VIII)– Descumprir as obrigações tributárias incidentes sobre os serviços; 
 
IX)– Utilizar o veículo para execução de diverso do autorizado ou para transporte de eleitores, 
obstrução de acesso, vias ou logradouros públicos, ou quaisquer outras manifestações que 
possam comprometer a ordem pública; 
 
X) – Transferir a autorização ou entregar a execução dos serviços a pessoas não credenciadas; 
 
XI) - Trafegar sem portar, no interior do veículo, à disposição da fiscalização, o certificado de 
cadastro do autorizatário, de inscrição do veículo, o certificado de vistoria e ordem de serviço; 
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XII) – Utilizar para transporte, veículo com   02 ou mais  portas. 
 
XIII) – Rasurar, alterar, fazer acréscimos, ou por qualquer meio adulterar documentos 
expedidos pelo poder concedente, relativos à autorização, cadastro, vistoria e registro. 
 

§ 1º.  – Em cumprimento a legislação do Código de Trânsito Brasileiro (CTB); serão 
apreendidos os veículos que estiverem realizando transporte especial sem a devida 
autorização do Poder Público Municipal. 
 
  § 2º. - As multas aplicadas ao infrator não recolhidas  ao município, implicarão em 
suspensão da expedição do Alvará de Funcionamento. 

 
Art. 41. Nas penalidades em que se aplica a pena de apreensão do veículo,  só será 

liberado após pagamento de todas as multas anteriormente expedidas mais  multa de 10 (dez) 
URM (Unidade de Referência do Município) e   revogada a autorização, o proprietário assinar 
compromisso de não mais utilizá-lo em qualquer forma de transporte coletivo dentro do 
Município 
   

CAPITULO IV 
 

FISCALIZAÇÃO 
 
 Art. 42. Incumbe ao órgão gestor do Sistema de Transporte Coletivo do Município, ou 
a quem esta atribuição for delegada, a fiscalização de todos os serviços regulares e especiais. 
 
 Art. 43. Fica o Poder Executivo autorizado a celebrar convênio com órgão de 
fiscalização de trânsito da União ou com a corporação da Polícia Militar para a fiscalização 
cooperativa de todo ou de parte do sistema de transporte coletivo de passageiros do 
Município, visando o aperfeiçoamento da dinâmica do exercício do poder de polícia 
administrativa. 
 
 Art. 44. O Município poderá também contratar empresa especializada para exercer a 
função de fiscalizar a operação dos serviços integrantes do sistema de transporte coletivo 
local. 
 
          Art. 45. Aos que estiverem prestando serviço de fretamento e escolar, no  perímetro 
urbano, confere-se o prazo de 06 (seis) meses,  para adaptar-se aos preceitos desta lei, após a 
sua entrada em vigor. 
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 Art. 46.  Em face do alcance destes serviços, em conseqüência de peculiaridades 
regionais, e objetivando a preservação da equação econômica da tarifa nos serviços regulares, 
bem como, ainda a simplificação do controle e da fiscalização de todo o sistema, poderá o 
Poder Concedente fixar  por normas complementares, outras limitações no contexto global 
dos serviços especiais de transporte coletivo dentro do Município.  
 

CAPÍTULO V 
 

DAS GRATUIDADES E DESCONTOS TARIFÁRIOS E SEU 
CONTROLE 

  
Art. 47. Estão isentos do pagamento da tarifa do serviço regular: 

 
 
I – os deficientes físicos para os quais, em decorrência do seu estado, não lhes seja possível 
exercer regularmente ofício ou profissão, não estejam regularmente empregados e que não 
sejam titulares de benefício pago pela Seguridade Social. 
 
II – os maiores de 60 anos de idade. 
 
III – Um menor de 06 (seis) anos de idade, para cada responsável em viagem. 
  

Art. 48. Tem direito aos seguintes descontos na compra de passes os seguintes 
usuários que estiverem regularmente cadastrados junto às empresas operadoras: 
I – de 50% (cinqüenta por cento) os estudantes da rede pública de ensino de primeiro grau,
   
II – de 50% (cinqüenta por cento) para alunos até o terceiro ano do segundo grau.  
  

Parágrafo único - Para a utilização dos benefícios dos artigos 50 e 51, o usuário 
deverá se identificar na compra dos blocos e no uso das passagens. 
 

Art. 49. Fica estabelecida a exoneração do pagamento de tarifa para os usuários 
quando ocorrer a falta de troco, desde que a moeda usada não ultrapasse a 5 (cinco) vezes o 
valor da passagem.  

 
 Art. 50. Ficam autorizadas as senhoras gestantes o desembarque do ônibus pela porta 
de entrada, não isentando, contudo, o pagamento de tarifa, na forma da lei. 
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 Art. 51. Cabe à empresa operadora do serviço regular efetuar o controle sobre as 
gratuidades e descontos tarifários através do cadastramento, do recadastramento periódico, 
bem como ainda da expedição das carteiras de identificação dos usuários maiores de 6 (seis) 
anos de idade, beneficiários de gratuidades ou de descontos. 
  

Parágrafo único. No cadastramento e recadastramento, os usuários deverão ser 
orientados do prazo e da forma pela qual os beneficiários devam atender ao recadastramento 
para que tenham direito ao uso do benefício. 

 
 Art. 52. Para que possam efetuar o cadastramento dos usuários e a expedição de suas 
carteiras de identificação, a empresa exigirá:  
 
I)  - dos maiores de 60 (sessenta ) anos, fotocópia da cédula de identidade e duas fotografias 
3x4, para a confecção da carteirinha; 
 
II) - dos estudantes da rede pública de ensino de primeiro e segundo grau, duas fotos 3x4, 
fotocópia do registro civil e atestado em que conste o nome da escola e o horário escolar do 
aluno; 
 
III) - dos deficientes físicos, duas fotografias 3x4, cédula de identidade, atestado médico em 
que se descreva a natureza da deficiência e a impossibilidade do exercício de atividade 
laborativa, bem como ainda certidão negativa da Seguridade Social da condição de 
beneficiário. 
 

 
IV) - Os abatimentos concedidos à estudantes só serão exigíveis ao longo dos meses letivos e 
não serão extensivos aos meses de férias escolares. 

 
Art. 54. No caso de implantação, pela empresa operadora, de sistema de bilhetagem 

eletrônica, poderá ela fazer as adaptações necessárias no sistema de processamento e de 
leitura magnética dos cartões em decorrência do estabelecido nesta lei. 

 
 

TÍTULO III 
 

A LICITAÇÃO 
 

CAPÍTULO I – PRINCÍPIOS GERAIS 
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Art. 55. O procedimento administrativo da licitação dar-se-á dentro dos princípios da 

legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, do julgamento 
objetivo, da eficiência e da vinculação ao instrumento convocatório. 

 
Art. 56. É da competência exclusiva do Poder Executivo definir a conveniência e a 

oportunidade para a realização dos atos licitatórios, objetivando a execução indireta dos 
serviços regulares de Transporte Coletivo do Município. 

 
Art. 57. A permissão ou concessão originária, considerando a natureza do serviço, seu 

valor e complexidade, serão objeto de licitação pela modalidade de concorrência pública. 
 
Art. 58. Os serviços regulares do sistema só poderão ser objeto de delegação à 

iniciativa privada por meio de concessão ou permissão, através de processo licitatório uno, 
que preserve a integridade do conjunto. 

 
Art. 59. É inexigível o processo licitatório para os casos de transformação, alteração, 

modificação, adaptação, integração ou expansão dos serviços, objeto da permissão ou da 
concessão, bem como para o atendimento da demanda de usuários, resultante do crescimento 
demográfico e da expansão urbana. 
 

CAPÍTULO II 
 

COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
 

Art. 60. A comissão de licitação será nomeada por Decreto pelo Prefeito Municipal, a 
quem incumbe a elaboração do instrumento convocatório e a tomada das demais providências 
legais até a conclusão do processo. 

 
Parágrafo único: Incumbe também à comissão julgar as propostas dos licitantes e os 

recursos na forma da lei,  se for o caso. 
 

Art. 61.  Para habilitar-se, o licitante deverá apresentar  documentação relativa à: 
 

I -  Habilitação Jurídica; 
 
II  – Qualificação Técnica; 
 
III– Qualificação Econômico Financeira; 
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IV – Regularidade Fiscal; 
 
V – Certidão cível pessoa jurídica completa; 
 
VI –  Certidão criminalista pessoa jurídica; 

 
Parágrafo 1º – As certidões referidas nos Incisos  V e VI serão do titular e de todos os 

sócios nas comarcas onde houver sede ou filiais da empresa proponente. 
 
Parágrafo 2º. A documentação mínima relativa à qualificação técnica, consistirá de:  

 
a) declaração formal da proponente de que possuirá os equipamentos necessários para a 
prestação adequada do serviço público licitado; 
 
b) declaração formal da proponente de que possuirá pessoal qualificado para a prestação do 
objeto licitado; 
 
c) declaração formal da proponente de que possuirá local adequado para o atendimento dos 
usuários. 
 
d) - Proposta operacional elaborada de acordo com as peculiaridades locais relativas à 
dinâmica operacional do sistema, à integração e locais relativas à dinâmica operacional do 
sistema, à integração e distribuição dos serviços, as particularidade  do sistema viário com as 
necessidades básicas dos usuários, as perspectivas de crescimento do município ao longo do 
prazo da concessão. 
 

Art. 62. O edital de licitação conterá:  
 
I – o objeto, metas e prazo da permissão ou concessão; 
II – o valor mínimo a ser pago  pela outorga da concessão;  
III – os prazos para recebimento das propostas, julgamento da licitação e assinatura do 
contrato; 
IV – prazo, local e horário em que serão fornecidos, aos interessados, os dados necessários à 
elaboração das propostas; 
V – os critérios e a relação dos documentos exigidos para a aferição da capacidade técnica da 
idoneidade financeira e da regularidade jurídica e fiscal; 
VI – os direitos e obrigações do Poder Concedente e das permissionárias e concessionárias 
quanto às modificações dos serviços, como alterações e expansões; 
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VII – os critérios de revisão e de reajuste de tarifas; 
VIII – os critérios de julgamento. 
IX – a minuta do respectivo contrato; 
X – a planilha de custo-padrão, 
XI – os horários itinerários a ser prestado o serviço 
XII – a previsão de recursos administrativos; 
 
 Art. 63. Em caso de empate, resolver-se-á a licitação mediante sorteio entre os 
licitantes com a mesma pontuação. 
 

CAPÍTULO IV 
 

DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 
 
 Art. 64. No julgamento das propostas adotar-se-á o critério do menor valor da tarifa 
do serviço público a ser prestado. 
 
 Parágrafo Único. Considerar-se-ão inexeqüíveis as propostas com preços 
manifestamente inexeqüíveis em razão da metodologia de execução apresentada e das demais 
exigências ou condição previstas no edital de licitação, tendo em vista o equilíbrio 
econômico-financeiro do contrato e do retorno dos investimentos programados. 
 

Art. 65.  No caso da não prestação dos serviços de transporte coletivo de forma direta 
pela administração municipal, no  prazo máximo de até 06 (seis) meses,  efetivar se  o 
respectivo processo licitatório, nos termos da presente lei e demais legislações aplicáveis ao 
caso, para a contratação do serviço de transporte coletivo urbano de passageiros do Município 
de Treze Tílias. 

 
 Art. 66. No prazo de 30 ( trinta) dias contados da publicação desta Lei, o Poder 
Executivo baixará Decreto regulamentando e  determinando a forma como será prestado os 
serviços de Transporte Coletivo no Município de Treze Tílias. 
  

Art. 67. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 
 Art. 68. Revogam se as disposições em contrário. 
 
Prefeitura Municipal de Treze Tílias - SC, 23  de março de 2005 
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RUDI OLHWEILER  

Prefeito Municipal 
 
 
 

Registrada  e Publicada a presente Lei, aos 23 dias do mês de março de 2005, na Secretaria 
Municipal de Administração e Fazenda. 

 
 

FRANCISCO  JOSÉ KLOTZ  
Secretário Municipal de Administração e Fazenda 
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ANEXO I 
 

CERTIFICADO DE REGISTRO DE VEÍCULO DE TRANSPORTE 
 

ESPECIAL 
 
N.º do Registro 
 
1 – Autorizatário: 
 
2 – N.º do Cadastro do Autorizatário: 
 
3 – Tipo de Serviço Autorizado: 
 
4 – Prazo de validade de acordo com as leis municipais para serviço especial 
 
5 – Características do veículo: 
 
Marca: 
  
Modelo: 
 
Ano de Fabricação: 
Capacidade:       passageiros 
Cor: 
Cert. De Propriedade: 
 
Certificamos que o veículo acima identificado, de propriedade do (a) autorizatário (a 
............................................foi registrado neste órgão sob o número.............................) como 
VEÍCULO DE TRANSPORTE COLETIVO ESPECIAL a ser utilizado em serviço de  
 
 

Treze Tílias, ........ de ..............................de 200.... 
 

Órgão Gestor 
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ANEXO II 
 
CERTIFICADO DE VISTORIA DE VEÍCULO 
 
Autorizatário: 
 
Número do cadastro do Autorizatário no Órgão Gestor: 
 
Número do registro do veículo no Órgão Gestor 
 
Certificado de Propriedade: 
 
Marca do Veículo: 
 
Ano de Fabricação: 
 
Capacidade: 
 
Cor: 
 
 
  VISTORIA – Estado geral em que se encontra o veículo itens examinados: 
bom/regular/mau, c/ defeito inexistente, pintura, instrumento, painel, estofamento, luzes 
direcionais, pneus, funcionamento mecânico, cinto de segurança, caracterização, extintor de 
incêndio, para-choques, buzina, limpador de parabrisa, espelhos retrovisores, silenciador e 
faróis. 
 

a) Certificamos que o veículo examinado encontra-se apto para a operação 
do serviço pelo prazo de 1 (um) ano a contar desta data, ou Certificamos que o veículo 
examinado encontra-se inapto para o serviço. 

 
 
Treze Tílias, ..........de ................................de 200... 
 
 
Órgão Gestor 
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ANEXO III 

 
CERTIFICADO DE CADASTRO DE OPERADOR DE TRANSPORTE 

 
ESPECIAL 

 
 
Razão Social: 
 
Registro contrato JUSESC e CGC/MF: 
 
Prova de estabelecimento na sede do Município: 
 
Número de veículos: 
 
Número de registro do(s) veículo(s): 
 
Certidão Negativa de Tributos: 
 
Negativa INSS (CND): 
 
Regularidade FGTS: 
 
 

Treze Tílias,...........de .................................de 200.... 
 
 

Órgão Gestor 
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ANEXO IV 
 
Autorização 
N.º   
   O Órgão Gestor do Sistema de Transporte Coletivo do Município de 
Treze Tílias, nos termos da Lei, RESOLVE AUTORIZAR, em caráter precário e por prazo 
indeterminado, serviço de transporte coletivo especial dentro do Município, nos termos das 
Leis Municipais. 
 
Autorizatário: 
 
Número do Cadastro: 
 
Número do Registro: 
 
Veículo(s) autorizado(s): 
 
Quantidade: 
 
Tipo de Serviço Autorizado: 
 
Número de passageiros/dia: 
 
Número de viagens/dia: 
 
Horários: 
 
Itinerários: 
 
Faturamento Mensal: 
 

Treze Tílias, ........de ............................de 200....... 
 

 
Órgão Gestor 


