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LEI N' I.284,DE 14DE SETEMBRODE 2011.

Dispõe sobre os serviçosde transporte coletivo de
passageiros,estabelecenormas para delegaçãoe
implantaçãoe dá outrasprovidências.
o PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO Do AMARANTE/RII' no uso de
suasatribuiçõeslegais:
FAÇO SABER queo PoderLegislativoaprovoue eu sancionoa seguintelei:

CAPÍTULO I
DO TRANSPORTEDE PASSAGETROS
E DA DELEGAçÃO DO SERVrÇO
Art. LoOs Serviçosde TransporteColetivode Passageiros
na cidadede SãoGonçalo
do Amaranteserãoorganizadose prestadospelo Município,nostermosdo incisoV do artigo 30
da ConstituiçãoFederal,sobos regimespúblicoe privado.
Parágrafo único. Para os fins desta Lei, fica o Poder Executivo Municipal
autorizadoa delegara terceirosos Serviçosde Transportede Passageiros
no Município de São
Gonçalodo Amarante.
Art.2 Constituemos Serviçosde Transportede Passageiros
no Município de São
Gonçalodo Amaranteas seguintes
modalidades
de serviço:
I - InterbairroEstrutural;
II - InterbairroAlimentador:
III - Seletivo;
IV - Fretado;
V - Especiais.
$ 1o. Os ServiçosInterbairrosEstruturale Alimentador serãooperadosem areas
pelomunicípioe definidosno processolicitatório.
regulamentados
específicas,
de acordocom as disposições
$ 2". O ServigoSeletivoseráprestadopor operadores
regulamentares
à disposiçãode segmentosespecíÍicosda população,com tarifa e conforto
diferenciados.
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$ 3". O ServiçoFretado,atividadeeconômicaprivada de interessedo Município,
restritaa segmentoespecíficoe pré-determinado
quenão se sujeitaàsobrigagões
de passageiros,
de universalização,continuidadee modicidade tarifëria, será prestadomediante condição
previamentecontratadaentreas paÍtes,obedecidasàsnormasgeraisfixadasem regulÍÌmentação
específica.
$ 4'. Os ServiçosEspeciaissão aquelesque não se enquadramnas modalidades
estabelecidas
nos incisosI a IV desteartigo e serãodisciplinadosem regulamentos
própriosa
seremeditadospeloPoderExecutivoMunicipal.
CAPÍTULO II
DOS PRINCÍPIOS,DTRETTOSE OBRTGAÇOESNA DELEGAÇÃO DO SERVIçO
Art. 3" Os serviços de transportecoletivo no Município de São Gonçalo do
princípios:
Amarantesujeitam-seaosseguintes
I - mobilidadeurbanacomoum direitouniversal;
II - desenvolvimento
sustentável
da cidade;
III - eficiênciae eficáciana prestagão
dosserviços;
IV - transparência
e participaçãosocial no planejamento,controlee avaliaçãodos
servlços;

V - diversidade,complementaridade
e integraçãoentre serviços e modos de
transportes;
VI - incentivo à inovaçãotecnológicae à adoçãode energiasrenováveise não
poluentesvisandoa reduçãodasdiversasformasde poluiçãoambientale melhoriada qualidade
do ar;
VII - universalidadede atendimento,respeitadosos direitos e obrigaçõesdos
usuiírios;
urbanoda cidadedefinidasno
VIII - articulaçãocom aspolíticasde desenvolvimento
PlanoDiretor e, no quecouber,no Estatutoda Cidade;
IX - boa qualidade do serviço, envolvendo rapidez, comodidade,conforto,
continuidade,modicidadetarifária,eficiência,atualidadetecnológicae
regularidade,segurança,
particularmente
com deficiência,idosose gestantes;
àspessoas
acessibilidade,
as altemati
do sistemaconsiderando
e oryanização
X - planejamento
com o interessepúblico;
convergentes

tecnológicas

Rio Grandedo Norte
PREFEITURAMUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE _ RN
Av. AlexandreCavalcanti,s/n- CentroAdministrativo- SãoGonçalodo Amarante- RN - CEP59.290-000
cNPJ/ÌvÍFN' 08.079.402/0000| -35

XI - prioridadedo transportecoletivosobreo individual;
XII - integruçáocom os diferentesmodaisde transportes.
Xm - adequaçãoàs resoluçõese norÍnas técnicas referentesaos veícÌrlos de
transporteurbano.
Art. 4o O Serviçode TransporteColetivo tem caúúeressenciale terâ tratamento
prioritáriono planejamento
da circulação.
do sistemavirírio e na organizaçáo
Art. 5'Na execuçãodos Serviçosde TransporteColetivoo PoderPúblicoobservará
os direitos e obrigaçõesdos usuários,de acordo com o estabelecidona legislaçãoe nos
quedisciplinama suaprestação,
regulamentos
e em especial:
I - receberservigoadequado;
individuaisou coletivos;
II - receberinformaçõespaÍaa defesade interesses
que
asirregularidades
III - levar ao conhecimento
do PoderPúblicoe dosoperadores
referenteao serviçoprestado;
tenhamconhecimento
IV - contribuirparaa permanência
dasboascondiçõesdosbenspúblicosou privados
atravésdosquaislhessãoprestadosos serviços.
Aú. 6' Constitui obrigaçãodos operadoresprestaro serviço delegado,de forma
na regulamentação
estabelecidas
à plenasatisfaçãodosusuarios,conformedisposições
adequada
vigente,editaise contratos,e em especial:
I - prestartodasasinformaçõessolicitadas;
II - efetuar e manter atualizadasua escrituraçãocontábil e de qualquer natnreza,
de acordocom os padrõesdeterminados;
elaborandodemonstrativos
inclusiveas atinentesà cobrança
III - cumpriras normasde operaçãoe arrecadação,
de tarifa;
IV - operar somentecom pessoaldevidamentecapacitadoe habilitado,mediante
regidaspelo direito privadoe legislaçãotrabalhista,assumindotodasas obrigações
contratações
qualquerrelaçãojurídica entreos terceiroscontratados
não se estabelecendo
delasdecorrentes,
pelo operadore o PoderPúblico;
V - utilizar somenteveículoslicenciadosno Município quepreenchamos requisitos
ou geraispertinentes;
de operação,conformeprevistonasnormasregulamentares
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VI - promover a atualizaçãoe o desenvolvimentotecnológicodas instalações,
equipamentose sistemas,com vista a assegurara melhoria da qualidadedo serviço e a
preservação
do meio ambiente;
VII - adequarafrota às necessidades
do serviço,obedecidasàs normasfixadasem
legislaçãofederale municipal;
VIII- garantira segurança
e a integridadefisica dosusuiírios;
IX - apresentarperiodicamentea comprovaçãode regularidadedas obrigações
previdenciárias,
tributiáriase trabalhistas.
Art. 7" Para atendimentoao dispostonestaLei fica o PoderPúblico autonzadoa
entrar e peÍmanecernas dependênciasou bens vinculados aos serviços, examinaÍ toda
contratados
e dos
documentação
e ter acessoaosdadosrelativosà administração
dos operadores
demaisprestadores
de serviçode transporteno Município de SãoGonçalodo Amarante.
CAPÍTULO ilI
DO REGTME,DA EXPLORAÇÃO E DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
Art. 8' O Serviço InterbairroEstruturalserá exploradoem regime de permissão
outorgadoa título preciáriomediantelicitação,à cooperativanostermosdo editale do contrato.
Aú. 9o O ServiçoInterbairroAlimentadorseráexploradoem regimede permissão,
outorgadoa título precario,mediantelicitação,à cooperativanostermosdo editale do contrato.
Art. 10 Em caráteremergenciale a título preciário,o PoderPúblicopoderáutilizar
outros instrumentosjurídicos paÍa autorizara operaçãodo serviço até que seja possívelo
da normalidadede suaexecugão.
restabelecimento
Art. 11 Fica o PoderPúblicoautorizadoa delegara terceiros,operadoresou não, a
do
exploragãodosbenspúblicosvinculadosaosservigosde transportescoletivosde passageiros
Município.
Parágrafo único. O dispostono caput desteartigo não impedeo PoderPúblicode
concedero uso de próprios municipaispara seremutilizados pelo operadordiretamentena
associados,de acordo com as
exploraçãodo serviço concedidoou em empreendimentos
condiçõesqueserãodefinidasno edital.
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CAPÍTULO IV
DA GESTÃO UOS SERVIÇOSDELEGADOS DE TRANSPORTE
Art. 12 Compete ao Poder Público na gestão dos Serviços de Transportede
Passageiros:
I - planejar,formular e implementara política global dos serviçosde transportes,
incluindo a sua peÍmanenteadequaçãoàs modificaçõese necessidades
do Município e à
modemização
tecnológicae operacional;
II - conceder,controlare fiscalizara comercializaçáo
de bilhetesem geral,incluindo
passes,vale-transportee outrosmeio de pagamentopela utilizaçãodos serviçosde transporte
coletivo;
III - outorgaÍconcessão,
permissãoou autorizaçãopara exploraçãodos servigosde
transportecoletivoou individual,atravésde licitaçãonostermosda legislaçãovigente;
IV - promovera elaboraçãodas normasgeraise demaisregrasincidentessobreo
sistemade transportecoletivo ou individual, bem como sobre as infraçõese penalidades
aplicáveis,paracomplementar
os regulamentos
e a legislaçãovigente;
V - aplicar as penalidadespelo não cumprimentodas normas reguladorasdas
diversasmodalidades
de transporte;
VI - planejar,implantar,gerenciar,manter e fiscalizar a operaçãode terminais,
pontosde parada,pátios de estacionamento
à
e outrosequipamentos
destinadosou associados
prestaçãodosserviçosde transporte;
com as
VI - articulara operagãodos serviçosde transportecoletivo de passageiros
urbanos;
demaismodalidades
dostransportes
Vm - cobrare arrecadarmultas,pregospúblicose taxasreferentesaos serviçosde
à gestãodo sistemade transportecoletivo;
transportes
e associados
IX - desenvolvere implementara políticatarifáriaparao sistemade transporte;
e projetospaÍa o sistemade transporte,bem
X - elaborarestudos,planos,progrzÌmas
de outrostemasqueenvolvamesseserviço;
comoparticiparda elaboração
XI - elaborar, desenvolver e promoveÍ o aperfeiçoamentotécnico e gerencial dos

agentesenvolvidosna execuçãodos serviçosde transporte,incluindoprogramasde treinamento,
e outras;
de esclarecimento
campanhas
educativas,
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XII - praticaÍ todos os atos e exercertodas as demaisatribuiçõesnecessíírias
ao
cumprimentode sua finalidade,observadasas disposiçõesdestalei, dos regulamentose das
demaisnormasaplicáveis.
CAPÍTULO V
DA QUALIDADE DA PRESTAçÃO DOS SERVIÇOSDELEGADOS
Art. 12 O Poder Público desenvolveráe implantaïáLmecanismosde avaliação
periódicadosoperadores
visandomantera boaqualidadee desempeúodo serviçoprestado.
de avaliaçãoserãoconsiderados
paramedir
$ 1' Semprejuízode outrosmecanismos
o desempenho
dos operadoresa quantidadede penalidadesaplicadas,o índicede cumprimento
das viagens programadas,o resultadoda inspeçãoveicular da frota, o cumprimentodas
obrigaçõescontratuais,o comportamentodos operadorese seus prepostosno tratamento
dispensado
aosusuiíriose pesquisade opiniãopública.
dosoperadores
a partir do processode avaliaçãode desempenho
$ 2'A classificação
poderáserutilizadaparaimplantaçãode mecanismosde estímuloà produtividadeincorporadaà
política de remuneraçãodos serviçose como um dos itens de avaliaçãopara proÍïogaçãode
contratos'
cApÍTULo vI
DA TARIFA E DA RSMUNERAÇÃO DA PRE,STAÇÃODOS SERVIÇOS DELEGADOS
Art. 13 A gestãofinanceirados recursosprovenientesdo Sistemade Transporte
Coletivo será realizada de forma conjunta pelo DepartamentoMunicipal de Trânsito e
Transporte- DEMUTRAN e os operadores
do serviço,devendoserdefinidoem regulamentação
específicaos critériospaÍasuaefetivaçãoe funcionamento.
Art. 14 Tarifa é o valor fixado pelo PoderPúblicoe preservadopelasregrasdesta
Lei, pagopelacontraprestação
do serviçode transporte.
$1'A estruturatarifániadeveráabrangeras modalidadesde beneficiose gratuidades
existentesou quevenhama sercriadas.
de novos beneficiosou gratuidadespara o Sistemade
$ 2' O estabelecimento
TransporteColetivodeveráse dar por meio de legislaçãoespecífica,com indicaçãoda fonte de
recursosparao seufinanciamento,
de maneiraa nãooneraros custosde operação.
Art. 15 Remuneragãoé o valor pago aos operadoresdo
permitidonostermosdo editale do contrato.

concedidoou
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Art. 16 Os concessionários
ou pennissionríriosdo serviço de transportecoletivo
ficam obrigadosao pagamentoda taxa de gerenciamento
mensaldo sistemacoÍïespondente
a
1,5%(um e meiopor cento)sobrea arrecadação
bruta.
Parágrafo único Os recursosprovenientesda taxa de gerenciamento
serãoaplicados
em investimentospara o desenvolvimento
do sistemamunicipal de transportecoletivo e paÍa
umamelhorfiscalizaçãodo serviço.
AÍt.17 O PoderExecutivoMunicipaldeveráincluir no orçamentopúblicoos valores
parao equilíbriodaspolíticasde remuneraçáo
necessários
e tarifária.
Aú. 18 A tecnologia,os sistemas,os cartões,os equipamentos
e os procedimentos
a
seremutilizadosnos processosde vendaantecipadae de controlede arrecadagão,
inclusiveos
localizadosnos veículose nasinstalaçõesdos operadores,
pelo Poder
deverãoser especificados
Público.
Parágrafo único A tecnologiaa ser adotadadeverápermitir a interoperabilidade
com o sistemade bilhetagemeletrônicada redede transportemetropolitanovisandoà integração
entretodosos modais,inclusivecom outrosmunicípios.
CAPÍTULO VII
DAS PENALIDADES
Art. 19 Pelo não cumprimentodas disposiçõesconstantesdestaLei e das demais
nonnaslegais aplicáveis,bem como do contrato,serãoaplicadasaos operadoresas segúntes
sanções:
I - advertênciaescrita;
II - multa contratual;
III - intervençãona execuçãodosserviços;
do veículo;
IV - retenção,remoçãoou apreensão
V - afastamento
temporárioou suspensão
do operadore ou datripulação;
VI - rescisãodo contrato;
VII - declaração
de caducidade.
Art.20 O PoderExecutivoMunicipal,na regulamentação
destalei, estabelecerá:
de acordocom a sua
I - definiçãoe enquadramento
dasinfragõesparaaspenalidades,
naíxeza:

II - hipótesese pr.vo dereincidênciaparacadai
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III - critériose prÍLzos
parainterposiçãode recursopaÍaaspenalidades
aplicadas.
Art.2l A execuçãode qualquermodalidadede Serviçode TransporteColetivo de
Passageiros
sem autoizaçãodo Poder Concedente,independentemente
de cobrançade tarifa,
serácaracterizada
comoserviçoclandestino,sujeitandoo infratoràsseguintespenalidades:
I - apreensão
e remoçãodo veículoparalocal apropriado;
II - aplicaçãode multano valor correspondente
a 500 (quinhentos)UFIR;
$ 1" O infrator estarásujeitoao pagamentodospreçospúblicosreferentesà remoção
e estadiado veículo.
$ 2" Em casode reincidência,a multa previstano inciso II desteartigo seráaplicada
em dobro.
$ 3'Fica o PoderPúblicoautorizadoa reter o veículo até o pagamentode todosos
valoresdevidospelo infrator.
^rt. 22 A operação de linhas intermunicipais e interestaduaissem autorização do

DepartamentoMunicipal de Trânsitoe Transporte- DEMUTRAN ou em itineriírios diversos
dos autorizados,caracterízarâa prestaçãode serviço clandestinode transporte, sujeitando o
operadoràspenalidades
previstasno artigoanterior.
CAPÍTULO VUI
DA INTERVENÇÃO NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
Art.23 Não seráadmitidaa arneaçade interrupçãonem a soluçãode continuidade
ou a deficiênciagrave na prestaçãodos serviçosde transportecoletivo, os quais devemestar
permanentemente
à disposiçãodo usuário.
$ 1' O PoderPúblicopoderáintervir na execuçãodosserviçosde transportecoletivo,
no todo ou em pârto,para assegurarsua continuidadeou pÍra sanaÍdeficiênciagravena sua
prestação,assumindoo controle dos meios materiais e humanosutilizados pelo operador
vinculadoao serviço.
S 2" A intervençãodeverá ser autorizadapelo Poder Público, que designarâo
interventor,o prazoda intervençãoe os seusobjetivose limitesda medida.
Art.24 O Poder Público, atravésdo interventor designado,deverá no privo de trinta

dias,instaurarprocedimentoadministrativoparacomprovaÍascausasdeterminantes
da medidae
apuraÍresponsabilidade,
assegurado
o direito de ampladefesaà contratadasobi
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$ 1' O procedimentoadministrativoa que se refereo coput desteartigo deveráser
concluídono pfttzode atécentoe oitentadias,sobpenade serinválidaa intervengão.
$ 2' A intervenção realizadasem a observânciados procedimentoslegais e
regulamentares
serádeclaradanula,resultandona imediatadevoluçãodosserviçosao operador.
Att. 25 Cessadaa intervenção,se não for extinto o contrato,a administraçãodo
serviço será devolvida ao operador,precedidade prestagãode contaspelo interventor,que
responderá
pelosatospraticadosdurantesuagestão.
CAPITULO IX
DA EXTrNÇÃO DO CONTRATO
Àrt.26 Extingue-seo contratopor:
I - adventodo termocontratual;
II - encampação;
III - caducidade;
IV - rescisão;
V - anulação;
VI - falência,insolvênciaou extinçãoda contratada.
$ 1' Extinto o contrato,retornam ao Poder Público contratantetodos os bens
reversíveis,direitose privilégiostransferidosao contratado.
$ 2o Extinto o contrato,haveráa imediataassungãodo serviçopelo PoderPúblico,
procedendo-se
aos levantamentos,
avaliaçõese liquidagõesnecessiírias.
$ 3" A assunçãodo serviço autorizaa ocupaçãodas instalaçõese a utilizaçãopelo
PoderPúblicodetodosos bensreversíveis.
Art. 27 Nos casosde adventodo termo contratualou da encampação,
o Poder
Público procederáaos levantamentos
e avaliaçõesnecessários
à determinaçãodo montanteda
indenizaçãoqueserádevidaao operador.
Art. 28 A reversãono adventodo termo contratualfar-se-ácom a indenizaçãodas
parcelasdos investimentosvinculadosa bensreversíveis,aindanão amortizadosou depreciados,
que teúam sido realizadoscom o objetivo de garantira continuidadee atualidadedo serviço
concedido.
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Art.29 A encampação
consistena retomadados serviçosduranteo prazocontratual,
por motivo de interessepúblico,mediantelei autorizativaespecíficae apóspréviopagamentoda
indenizagão.
Art. 30 A inexecuçãototal ou parcial do contratoacaÍretarâ,a critério do Poder
Público,a declaração
de caducidade,
semprejuízoda aplicaçãodasdemaissançõescontratuais.
Art. 31 A caducidadepoderáser declaradapor declaradapelo PoderExecutivopelo
descumprimentode cláusula contratuale deverá ser precedidade verificação em processo
administrativo,assegurado
o direito de ampladefesa.
CAPÍTULO X
DAS DTSPOSTÇÕES
F'INAIS
Art. 32 Os Servigos de TransporteColetivo de PassageirosIntermunicipal e
Interestadualdeverãoser autorizadose ter seusitineriáriosdentrodo Município de SãoGonçalo
do Amarante,previamente,aprovadospelo Departamento
Municipal de Trânsitoe TransporteDEMUTRAN.
Parágrafo único. O DepartamentoMunicipal de Trânsito e Transporte
DEMUTRAN deverá estabelecer,em conjunto com os respectivosórgãos gestores,rotas
preferenciais
paraa circulaçãodaslinhasintermunicipaise interestaduais.
Art. 33 No exercíciodascompetências
relativasao Sistemade TransporteColetivo,
o PoderPúblico poderácelebrarconvênios,contratose outros instrumentoslegais com entes
públicosou privados.
Art. 34 O PoderExecutivoregulamentará
a presenteLei em sessenta
dias.
Art. 35 EstaLei entraem vigor na datade suapublicação,revogadasas disposições
em contrário,em especiala Lei no1098/06.
SãoGongalodo Amarante(RN),
14de setembro
de 2011.
190o.da Independêncíae
123o.da República.
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II - efetuare manteratualizadasuaescrituração
contábile de qualquernattJreza,
elaborando
demonstrativos
de acordocom os padrõesdeterminados;
Dispõe sobre-os serviçosde trunsporte coletivo de passageiros,
estâbelece
III - cumprir as norÍnas de operaçãoe anecadação,inclusive as atinentesà
trormasparr delegação
e implantaçãoe dú outrasprovidências.
cobrançade tarifa;
capacitadoe habilitado,mediante
o PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO GONçALO DO AMARANTE/RN. no IV - operarsomentecom pessoaldevidamente
regidaspelo direito privadoe legislaçãotrabalhista,
assumindo
uso de suasatribuiçõeslegais:FAÇO SABER que o poder Legislativoaprovoue contratações
todas
as obrigaçõesdelasdeconentes,não se estabelecendo
qualquerrelaçãojuridica
eu sancionoa seguintelei:
entreos terceiroscontratados
pelo operadore o poderpúblico;
V - utilizar somentçveículos licenciadosno Municipio que preenchamos
CAPÍTULO I
ou gerais
DO TRANSPORTEDE PASSAGEIROSE DA DELEGAçÃO DO SËRVIçO requisitosde operagão,conformeprevistonas norÍnasregulamentares
Art. 1o Os Serviçosde TÍansporteColetivo de passageirosna cidade de São pertinentes;
tecnológicodas instalações,
Gonçalodo Amaranteserãoorganizados
e prestadospelo Município,nos termosdo VI promovera atualizaçãoe o desenvolvimento
equipamentos
e sistemas,com vista a assegurara melhoriada qualidadedo
incisoV do artigo30 da Constituição
Federal,sobos regimespúblicoe privado.
do meio ambiente;
Parágrafo único. Para os fins desta Lei, fica o Poder Executivo Municipal serviçoe a preservação
do serviço,obedecidas
àsnormasfixadasem
autorizadoa delegara terceirosos Serviçosde Transportede passageirosno VII adequara frota àsnecessidades
legislaçãofederale municipal;
Municípiode SãoGonçalodo Amarante.
VIII- garantira segurança
e a integridadefisicadosusuários;
Art 2o Constituemos Serviçosde Transportede Passageiros
no Municípiode São
IX - apresentarperiodicamentea comprovaçãode regularidadedas obrigações
Gonçalodo Amaranteasseguintes
modalidades
de servigo:
previdenciárias,
tributáriase trabalhistas.
I - InterbainoEstrutural;
Art,7'Para atendimento
ao dispostonestaLei fica o PoderPúblicoautorizado
a
II InterbairroAlimentador;
entraÍe permanecer
nasdependências
ou bensvinculadosaosserviços,examinar
III - Seletivo;
toda documentaçãoe ter acesso aos dados relativos à adminístraçãodos
IV - Fretado;
operadorescontratadose dos demaisprestadoresde serviçode transporteno
V - Especiais.
Municípiode SãoGonçalodo Amarante.
Or
Serviços
Interbairros
Estrutural
Alimentador
e
serãooperadosem áreas
${. ':íficas,
CAPITULOIII
regulamentados
pelomunicípioe definidosno processolicitatório.
DO REGIME,DA EXPLORAÇÃOE DA EXECUÇÃODOSSERVIÇOS
de acordocom asdisposições
$ 2". O ServiçoSeletivoseráprestadopor operadores
regulamentares
à disposiçãode segmentosespecificosda população,com tarifa e Art 8" O ServiçoInterbairroEstruturalseráexplorado
em regimede permissão
confortodiferenciados,
outorgadoa título precáriomediantelicitação,à cooperativa
nostermosdo editale
S 3". O ServiçoFÍetado,atividadeeconômicaprivadade interessedo Município, do contrato.
restritaa segmentoespecificoe pré-determinado
que não se sujeita Art 9" O Serviço Interbairro Alimentador será exploradoem regime de
de passageiros,
às obrigaçõesde universalização,
continuidade
e modicidadetarifâria,seráprestado permissão,outorgadoa titulo precário,mediantelicitação,à cooperativanos
mediantecondiçãopreviamentecontratadaenffe as partes,obedecidasàs normas termosdo editale do contrato.
geraisfixadasem regulamentação
especÍÍica.
Art. l0 Em caráteremergencial
e a titulo precário,o PoderPúblicopoderáutilizar
$ 4". Os ServiçosEspeciaissão aquelesque não se enquadramnas modalidades outros instrumentos
jurídicos para autorizara operaçãodo serviçoaté que seja
ostabolocidas
nos inoisosI a IV destsaúigo e sorãodisciplinadosem regulamentos possível
o restabelecimento
da normalidade
de suaexecução.
própriosa seremeditadospeloPoderExecutivoMunicipal.
Art. 11Ficao PoderPúblicoautorizado
a delegara terceiros,
operadores
ou não,a
CAPITULOII
exploração
dosbenspúblicosvinculados
aosserviçosde transportes
coletivosde
DOS PRINCÍPIOS,DIREITOSE OBRIGAçÓES NA DELEGAçÃO DO
passagoiros
do Município.
sERVrçO
Parágrafo único. O dispostono caput desteartigonãoimpedeo PoderPúblicode
Art 3o Os serviçosde transportecoletivo no Município de São Gonçalo do concedero uso de própriosmunícipaispara seremutilizadospelo operador
Amarantesujeitam-se
aosseguintes
princípios:
diretamentena exploraçãodo serviço concedido ou em empreendimentos
I - mobilidadeurbanacomoum direitouniversali
associados,
deacordocomascondições
queserãodefinidas
no edital.
II - desenvolvimento
sustentável
da cidade;
CAPITULOIV
III - eficiênciae eficáciana prestação
dosserviços;
DA GESTÃODOS SERV|çOS DELEGADOSDE TRANSPORTE
IV - transparência
e participaçãosocialno planejamento,
controlee avaliaçãodos Art. 12 Competeao PoderPúblicona gestãodos Serviçosde Transportede
serviços;
Passageiros:
V - diversidade,complementaridade
e integraçãoentre serviços e modos de I - planejar,formulare implementar
a políticaglobaldosserviços
de transportes,
transponesl
incluindo a sua peiïnanenteadequaçãoàs modificações
e necessidades
do
incentivo à inovaçãotecnológicae à adogãode energiasrenováveise não MunicÍpioe à modemização
)\
tecnológica
e operacional;
dntes
visando
redução
a
dasdiversasformasde poluiçãoambientale melhoria II - conceder,controlare fiscalizara comercialização
i
de bilhetesem geral,
da qualidadedo ar;
incluindopasses,
vale-transporte
pelautilizaçãodos
e outrosmeiode pagamento
VII - universalidadede atendimento,respeitadosos direitos e obrigaçõesdos sewiçosde transporto
coletivo;
usuários;
III - outorgarconcessão,
permissãoou autorização
paraexploração
dosserviçosde
VIII - articulaçãocom as politicasde desenvolvimento
urbanoda cidadedefinidas transportecoletivo ou individual, atravésde licitaçãonos termosda legislação
no PlanoDiretor e, no quecouber,no Estatutoda Cidade;
vigente;
IX - boa qualidade do serviço, envolvendo rapidez, comodidade,conforto, IV - promovera elaboração
dasnormasgeraise demaisregrasincidentessobroo
regularidade,seguÍança,continuidade,modicidadetarifária, eficiência,atualidade sistemade transportecoletivo ou individual, bem como sobreas infraçõese
particularmente
tecnológicae acessibilidade,
às pessoascom deÍiciênoia,idosose penalidades
paracomplementar
aplicáveis,
osregulamentos
e a legislação
vigente;
gestantes;
V - aplicar as penalidadespelo não cumprimentodas normasreguladorasdas
X - planejamentoe organizaçãodo sistema considerandoas altemativas diversasmodalidades
detransporte;
público;
tecnológicas
conveÍgentes
com o interesse
VI - planejar,implantar,gerenciar,mantere fiscalizara operaçãode terminais,
XI . prioridadedo transportecoletivosobreo individual;
pontosde parada,pátiosde estacionamento
e outrosequipamentos
destinadosou
XII - integraçãocom osdiferentesmodaisde transportes.
associados
à prestação
dosservigos
detransporte;
XIII
adequaçãoàs resoluçõos€ noÍmas técnicasreferentesaos veiculos de VI - articulara operação
dosserviços
detransporte
coletivodepassageiros
com as
transporteurbano.
demaismodalidades
dostransportes
urbanos;
Art 4" O Servigode TransporteColetivotem caÍáteressenciale terá tratamonto VIII - cobrare arrecadarmultas,preçospúblicose taxasreferentes
aosserviçosde
prioritáriono planejamento
do sistemaviário e na organização
da circulaçã0.
transportes
e associados
à gestãodo sistemade transporte
coletivo;
Art 5" Na execuçãodosServigosde TransporteColetivoo PoderPúblicoobservará IX - desenvolver
e implementara políticatariflíriaparao sistemadetransporte;
os direitose obrigações
dos usuários,de acordocom o estabelecido
na legislaçãoe X - elaborarestudos,planos,programase projetosparao sistemade transporte,
quedisciplinama suaprestação,
nos regulamentos
e em especial:
bemcomoparticiparda elaboração
de outrostemasqueenvolvamesseserviço;
I - receberserviçoadequado;
XI - elaborar,
desenvolver
e promovero aperfeiçoamento
técnicoe gerencial
dos
paraa defesade interesses
II - receberinformações
individuaisou coletivos;
agentesenvolvidosna execuçãodosserviçosdetransporte,
incluindoprogramas
III - levar ao conhecimento
do PoderPúblicoe dos operadoresas inegularidades detreinamento,
campanhas
educativas,
deesclarecimento
e outras;
quetenhamcoúecimentoreferenteao serviçoprestado;
IV - conhibuir para a permanênciadas boas condiçõesdos bens públicos ou XII - praticar todososatose exercertodasasdemaisatribuiçõesnecessárias
ao cumprimentode suafinalidade,observadas
privadosatravésdosquaislhessãoprestados
os serviços.
asdisposições
destalei, dos
e dasdemaisnormâsaplicávcis.
Arí 6o Constitui obrigaçãodos operadoresprestaro serviçodelegado,de forma regulamentos
adequadaà plena satisfaçãodos usuários,conformedisposiçõesostabelecidas
na
Íegulamentagão
vigente,editaise oontratos,
o em especiaÌ:
I - prestartodasasinformações
solicitadas;
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DAQUALTDADE
DAeRESTIçÃooos sERVtçosDELEcADos
Art, 12 O Poder Público desenvolveráe implantarámecanismosde avaliação
periódicados operadores
visandomantera boa qualidadee desempenho
do serviço
prestâdo.
de avaliaçãoserãoconsiderados
paramedir
$ l' Semprejuízode outrosmecanismos
o desempenho
dos operadores
a quantidadede penalidadesaplicadas,o índice de
cumprimentodasviagensprogramadas,
o resultadoda inspeçãoveicularda frota, o
cumprimentodas obrigaçõescontratuais,o comportamentodos operadorese seus
prepostosno tratamentodispensado
aosusuáriose pesquisade opiniãopública.
S 2" A classificaçãodos operadoresa partir do processode avaliação de
podeniser utilizadapara implantaçãode mecanismosde estímuloà
desempenho
produtividadeincorporadaà política de romuneração
dos serviçose como um dos
itensde avaliaçãopaÍapÌorrogaçãode contratos.
CAPITULO VI
DA TARTFAE DA REMUNERAçÃO DA PRESTAçÃO DOS SERVTçOS
DELEGADOS
Art 13 A gestãofinanceirados recursosprovenientesdo Sistemade Transporte
Colotivoserárealizadade formaconjuntapelo Departamento
Municipalde Trânsito
e Transporte- DEMUTRAN o os operadores
do serviço,devendoser definidoem
regulamentação
especÍÍica
os cÍitériosparasuaefetivaçãoe funcionamento.
Art 14 Tarifa é o valor f,rxadopelo PoderPúblico e preservadopelasregrasdesta
Lei, pagopelacontraprestação
do serviçode tÍansporte.
$lo A estruturatarifáriadeveráabrangerasmodalidadesde beneficiose gratuidades
existentesou quevenhama sercriadas.
de novos benefíciosou gratuidadespara o Sistemade
$ 2" O estabelecimento
Transpopte
Coletivodeveráse dar por meio de legislaçãoespecíÍica,com indicação
da fontede recursospeÌao seufinanciamento,
de maneiraa nãooneraros custosde
operação.
Art 15 Remuneraçãoé o valor pâgo aos operadoresdo serviço concedidoou
permitidonostormosdo editale do contrato.
Art. 16 Os concessionários
ou permissionários
do serviçode transportecoletivo
ficam obrigadosao págamentoda taxa de gerenciamentomensal do sistema
conespondente
a 1,5%(um e meiopor cento)sobrea arrecadação
bruta
Parágrafo único Os recursosprovenientes
da taxade gerenciamento
serão
aplicadosem investimentos
parao desenvolvimonto
do sistemamunicipalde
transportecoletivoe paraumamelhorfiscalizaçãodo serviço.
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CAPITULO
VIII
DA TNTERVENçÃO
NA EXECUçÃO
DOSSERVTçOS
Art.23Nãoseráadmitida
a ameaça
deintemrpção
nema solugão
decontinuidade
gravena prestação
ou a deficiôncia
dosserviços
detransporte
coletivo,os quais

devem estarpermanentementeà disposiçãodo usuário.
$ l' O Poder Público poderá intervir na execução dos serviços de transporte
coletivo, no todo ou em parte, para assegurar sua continuidade ou para sanaÍ
deficiência gÍave na sua pÌestagão, assumindo o controle dos meios matoriais o
humanos utilizados pelo operador vinculado ao serviço.
$ 2o A intervenção deverá ser autorizada pelo Poder Público, que designará o
interventor, o prazo da intervenção e os sous objetivos e limites da medida.
Arí 24 O Poder Público, através do interventor designado, deverá no prazo de
trinta dias, instaurar procedimento administrativo para comprovar as causas
determinantes da medida e apurar responsabilidade,asseguradoo direito de ampla
defesa à contratada sob intervenção
$ 1o O procedimento administrativo a que se refere o capul desteartigo deverá ser
concluído no prazo de até cento e oitentâ dias, sob pena de ser inválida a
intervenção.
$ 2o A intervenção realizada sem a observância dos procedimentos legais e
regulamentaresserá declarada nula, resultando na imediata devolução dos serviços
ao operador.
Art 25 Cessada a intervenção, se não for extinto o contrato, a administração do
serviço será devolvida ao operador, precedida de prestação de contas pelo
interventor, que responderápelos atos pratícados durante sua gestão.
CAPITULO IX
DA EXTrNÇÃO DO CONTRATO
Art 26 Extingue-se o contrato poÍ:
I - advento do termo contrafual:
II - encampação;
III - caducidade;
IV - rescisão:
V - anulação;
VI - falência, insolvênciaou extinçãoda contratada.
$ 1" Extinto o contrato, Íetornam ao Poder Público contratante todos os bens
reversíveis, direitos e privilégios transferidos ao contratado.
$ 2" Extinto o contrato,haverá a imediataassunçãodo serviçopelo Poder Público,
procedendo-seaos levantamentos, ayaliações e liquidações necessárias.
Art 17 O Poder ExecutivoMunicipal deverá incluir no orçamentopúblico os $ 3" A assunçãodo serviço autoriza a ocupaçãodas instalaçõese a utilização pelo
PoderPúblico de todos os bens reversiveis.
valoresnecessários
parao equilíbriodaspolíticasde remuneração
e tarifária.
Art 18 A tecnologia,os sistemas,
os cartões,os equipamentos
e os procedimentos
a Art 27 Nos casos de advento do termo contratual ou da encampaÇão,o Poder
seremutilizadosnos processosde vendaantecipadae de controlede anecadação, Público procederá aos levantamentos e avaliações necessáriosà determinação do
inclusiveos localizadosnos veículose nas instalações
dos operadores,
deverãoser montante da indenização que será devida ao operador
peloPoderPúblico.
Àrt. 28 A reversão no advento do termo contratual far-se-á com a indenização das
especificados
Parrlgrafo único A tecnologiaa ser adotadadeverápermitir a parcelasdos investimentosvinculados a bens reversíveis,ainda não amortizados
interoperabilidade
com o sistemade bilhetagemeletrônicada rede de transporte ou depreciados, que tenham sido realizados com o objetivo de garantir a
metropolitanovisandoà integraçãoentre todos os modais, inclusive com outros continuidadee atualidadedo serviço concedido.
municípios.
Arí 29 A encampação consiste na retomada dos serviços durante o prazo
contratual, por motivo de interesse público, mediante lei autorizativa específica e
GAPITULOVII
apósprévio pagamentoda indenização.
DAS PENALIDADES
ArL 19 Pelo não cumprimentodas disposiçõesconstantesdestaLei e das demais Art. 30 A inexecução total ou parcial do contrato acarretará,a critério do..\fler
.ais
normaslegaisaplicáveis,bem como do contrato,serãoaplicadasaosoperadores
as Público, a declaração de caducidade, sem prejuizo da aplicação das
sançõescontratuais.
seguintessanções:
Art 31 A caducidade poderá ser declarada por declarada pelo Poder Executivo
I - advertênciaescrita;
pelo descumprimento de cláusula contratual e deverá ser precedida de verificação
II - multa contratual;
em processo administrativo, asseguradoo direito de ampla defesa.
III - intervengão
na execuçãodosserviços;
CAPITULO X
IV - retenção,remoçãoou apreensão
do veículo;

V - afastamento
temporárioou suspensão
do operadore ou da tripulação;
VI - rescisãodo contÍato:
VII - declaração
de caducidade.
Art 20 O PoderExecutivoMunicipal,na regulamentação
destalei, estabelecerá:
I - definiçãoe enquadramento
das infiaçõespara as penalidades,
de acordocom a
suanaturgza;
II - hipótesese prazodereincidênciaparacadainfração;
III . critériose prazosparainterposição
de recursoparaaspenalidades
aplicadas.
Arí 21 A execuçãode qualquermodalidadede Serviçode TranspoúeColetivode
Passageiros
semautorização
do PoderConcedente,
independentemente
de cobrança
de tarifa, será caracterizada
como serviço clandestino,sujeitandoo infrator às
seguintespenalidades
:
I - apreensão
e Ìemoçãodo veículoparalocal apropriado;
II - aplicaçãode multano valor correspondente
a 500 (quinhentos)UFIR;
dospreçospúblicosreferentes
à remoção
$ l" O infratorestarásujeitoaopagamento
e estadiado veÍculo.
a multaprevistano incisoII desteartigoseráaplicada
S 2' Em oasode reinoidência,
em dobro.
$ 3'Fica o PoderPúblicoautorizadoa retero veÍculoaté o pagamentode todosos
valoresdevidospelo infrator.
Arí 22 A, operaçãode linhas intermunicipaise interestaduais
sem autorizaçãodo
Departamento
Municipalde Trânsitoe Transporte- DEMUTRAN ou em itinerários
diversos dos autorizados,caructerizarâa prestagãode serviço clandestinode
trânsporte,sujeitandoo operadoràspenalidades
previstasno artigoanterior.

DASDTSPOSTçOES
FTNATS
ltrt. 32 Os Serviçosde TransporteColetivo de Passageiros
Intermunicipale
Interestadual
deverãoserautorizados
e ter seusitinerários
dentrodo Municípiode
SãoGonçalodo Amarante,previamente,aprovadospeloDepartamento
Municipal
de Trânsitoe Transporte- DEMUTRAN.
Parágrafo único. O DepartamentoMunicipal de Trânsito e TransporteDEMUTRAN deverá estabelecer,em conjunto com os respectivosórgãos
gestoÍes,rotas preferenciaispara a circulação das linhas intermunicipaise
interestaduais.
Art 33 No exercício das competênciasrelativas ao Sistemade Transporte
Coletivo, o Poder Público poderâ celebrarconvênios,contratose outÍos
instrumentos
legaiscomentespúblicosou privados.
Art. 34 O PoderExecutivoregulamentará
a presente
Lei emsessenta
dias.
Art. 35 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação,revogadasas
disposições
em contrário,
em especial
a Lei n" 1098/06,
São Gonçalo do Amarante(RN), l4 de setembrode 201l.
1900.da Independênciae 123o.da República.

