
DECRETO Nº 8460, DE 02 DE AGOSTO DE 2007.

REGULAMENTA A LEI Nº
 7127, DE 02 DE AGOSTO
DE 2007, QUE "DISPÕE
SOBRE O SERVIÇO DE
TRANSPORTE COLETIVO URBANO
DE PASSAGEIROS NO MUNICÍPIO DE
BLUMENAU E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS".

JOÃO PAULO KLEINÜBING, Prefeito Municipal de Blumenau, no uso das atribuições que
lhe são conferidas pelo inciso V do art. 59 combinado com a alínea "a" do inciso I do art. 75
da Lei Orgânica do Município, promulgada em 29 de março de 1990, DECRETA:

 A Lei nº  7.127, de 02 de agosto de 2007, que dispõe sobre o Serviço de Transporte
Coletivo de Urbano de Passageiros no Município de Blumenau fica regulamentada nos
termos deste Decreto.

TÍTULO I
DISPOSIÇÕES GERAIS

Capítulo I
DO DIREITO DE USO

 O transporte coletivo de passageiros é serviço público essencial, devendo ser
prestado ao usuário com eficiência, regularidade, modicidade das tarifas, conforto,
atualidade, generalidade e segurança compatíveis com sua dignidade de pessoa humana,
sem solução de continuidade, permanentemente à sua disposição.

§ 1º Qualquer pessoa tem o direito de utilizar o sistema de transporte público coletivo
contra a única exigência do pagamento da respectiva tarifa, fixada pelo Prefeito Municipal.

§ 2º Aos usuários com direito à isenção da cobrança de tarifa, na forma da Lei, será
garantido o acesso e o uso do transporte coletivo.

Capítulo II
DA TERMINOLOGIA

Art. 1º

Art. 2º
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 Ficam definidos os seguintes termos para utilização neste Regulamento e nos
demais atos complementares, bem como na relação cotidiana entre as partes:

I - AUTO DE INFRAÇÃO: documento que registra a infração ocorrida e a respectiva
penalidade aplicada;

II - CADASTRO DA FROTA: relação dos veículos mantida pelo SETERB contendo as
informações oficiais dos veículos autorizados a prestar o serviço de transporte;

III - CAPACIDADE DO VEÍCULO: quantidade máxima de lugares disponíveis nos veículos
para transporte dos passageiros, representando a somatória de lugares sentados e em pé,
de acordo com seu tipo, modelo, características técnicas e taxa de densidade de
passageiros em pé por m² de área útil do veículo para o transporte de passageiros em pé;

IV - CERTIFICADO DE VINCULAÇÃO AO SERVIÇO - CVS: documento emitido pelo
SETERB que habilita e vincula o veículo para prestação do serviço de transporte coletivo
em Blumenau;

V - CONTRATO DE CONCESSÃO: Instrumento jurídico pelo qual o Poder Público delega a
terceiro, após regular licitação, a prestação e exploração do serviço de transporte, e que,
entres outros estabelece o objeto e condições para prestação do serviço de transporte;

VI - CUSTO COM IMPOSTOS E TAXAS: parcela dos custos operacionais que inclui os
impostos e taxas incidentes sobre a prestação e exploração do serviço;

VII - CUSTO DE ADMINISTRAÇÃO: parcela dos custos operacionais que inclui os itens
relativos às despesas administrativas relacionadas com a prestação do serviço, tais como:
seguro obrigatório dos veículos e veículos de apoio; demais seguros, energia elétrica;
água; esgoto; IPTU; telefone; material de expediente; gasto com acidentes não cobertos
por seguros; contribuição sindical patrimonial; assinatura de periódicos; divulgação de
informações ao público; propaganda; e demais despesas administrativas;

VIII - CUSTO DE CAPITAL: custos relativos à depreciação e remuneração do capital
aplicado em veículos, instalações e equipamentos e remuneração do capital aplicado no
almoxarifado;

IX - CUSTO DE PESSOAL ADMINISTRATIVO: somatória de despesas com a equipe de
diretores, gerentes e funcionários do setor administrativo, incluindo os encargos sociais e
benefícios;

X - CUSTO DE PESSOAL OPERACIONAL: somatória de despesas com a equipe de
motoristas, cobradores, fiscais, demais funcionários do setor de tráfego e funcionários do
setor de manutenção, incluindo os encargos sociais e benefícios;

XI - CUSTO DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS: somatória das despesas
necessárias à substituição de peças e acessórios;

Art. 3º
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XII - CUSTO VARIÁVEL COM A FROTA DE RESERVA TÉCNICA: somatória de despesas
necessárias à operação do serviço, compreendendo custos de capital relacionados à frota,
que variam conforme a quantidade de veículos necessários para a reserva técnica da frota
operacional;

XIII - CUSTO VARIÁVEL COM A FROTA OPERACIONAL: somatória de despesas
necessárias à operação do serviço, compreendendo custo com pessoal operacional, custo
de reposição de peças e acessórios, custos de capital relacionados à frota e despesas de
licenciamento de veículos, que variam conforme a quantidade de veículos em circulação
necessários ao serviço;

XIV - CUSTO VARIÁVEL COM A RODAGEM: somatória de despesas necessárias à
operação do serviço, compreendendo combustível, lubrificantes e rodagem, que variam
conforme a quantidade de viagens realizadas, ou seja, da quilometragem total rodada;

XV - DELEGAÇÃO: ato jurídico realizado pelo Município pelo qual é transferida a terceiros,
na forma da lei, a execução do serviço de transporte coletivo, mediante concessão,
permissão ou autorização;

XVI - DELEGATÁRIO: empresa, consórcio de empresas ou pessoa física a quem venha a
ser delegada a execução do serviço de transporte coletivo;

XVII - DEMANDA: quantidade de deslocamentos realizados a bordo dos veículos pelos
usuários do serviço;

XVIII - ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO: processo de trabalho em que são definidas as
características operacionais do serviço (viagens), normalmente organizadas em linhas;

XIX - ESTAÇÃO DE CONEXÃO ou DE INTEGRAÇÃO: local onde se estabelece a
integração de serviços de transporte coletivo, normalmente no itinerário de passagem das
linhas, caracterizado como um terminal de pequeno porte, implantado na maioria das vezes
em áreas do sistema viário;

XX - FREQÜÊNCIA: quantidade de meias viagens, em cada sentido, por unidade de tempo;

XXI - FROTA OPERACIONAL: quantidade de veículos necessários para a execução das
viagens;

XXII - FROTA REALIZADA: quantidade de veículos efetivamente utilizados pela Operadora
na prestação do serviço;

XXIII - FROTA RESERVA TÉCNICA: quantidade de veículos destinados à substituição dos
ônibus, em caso de avaria ou de manutenção preventiva, que integram a frota operacional;

XXIV - HORÁRIO: momento de partida, e momento de chegada;
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XXV - INSTRUMENTO JURÍDICO DE DELEGAÇÃO DO SERVIÇO: denominação genérica
para o instrumento empregado pelo Município para a delegação do serviço de transporte
coletivo, podendo ser Contrato de Concessão, Termo de Permissão ou Autorização, de
acordo com o processo de delegação empregado;

XXVI - INTERVALO: espaço de tempo entre veículos consecutivos de uma mesma linha;

XXVII - ITINERÁRIO: percurso da viagem compreendendo pontos terminais, pontos de
parada, ruas e terminais de integração;

XXVIII - LINHA: conjunto de viagens de ônibus veículos de transporte coletivo, organizadas
em um itinerário regular entre pontos terminais e de parada, com horários definidos;

XXIX - MEDIÇÃO DO SERVIÇO: processo de trabalho, executado pelo SETERB, pelo qual
são coletados dados de forma manual ou automática relativos às viagens realizadas e
demanda transportada;

XXX - MEIA VIAGEM: deslocamento de ida ou de volta entre os terminais;

XXXI - MEIOS DE PAGAMENTO DE VIAGENS: meios estabelecidos para serem utilizados
para o acesso dos passageiros aos veículos, para realização de viagens, tais como
bilhetes, fichas, cartões ou outros, inclusive eletrônicos, ou de processamento de dados;

XXXII - MODO DE TRANSPORTE: sistema de produção do serviço de transporte coletivo
de passageiros, caracterizado pelo tipo de equipamento utilizado, como ônibus, metrô, trem
de subúrbio e outros;

XXXIII - NOTIFICAÇÃO: documento que registra a infração ocorrida no caso de
Advertência escrita ou outra que enseje a aplicação de multa;

XXXIV - OPERAÇÃO NORMAL: viagens regulares dos ônibus transportando passageiros;

XXXV - OPERADOR ou OPERADORA: empresa, consórcio ou pessoa física à qual foi
delegada a exploração do serviço, na forma jurídica definida em lei;

XXXVI - ORDEM DE SERVIÇO DE OPERAÇÃO: documento que especifica todos os
dados necessários à execução do serviço de transporte pelas concessionárias do Serviço;

XXXVII - ORDEM DE SERVIÇO DE OPERAÇÃO DE LINHA: documento anexo à Ordem
de Serviço de Operação, que especifica os serviços a serem prestados para cada linha do
Serviço;

XXXVIII - ÓRGÃO GESTOR DOS TRANSPORTES: instância administrativa do Município a
quem está encarregada a realização das funções públicas de administração,
gerenciamento, planejamento e fiscalização dos serviços de transporte do município;
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XXXIX - PASSAGEIROS EQÜIVALENTES: resultado do cálculo que expressa uma
equivalência da quantidade de passageiros que pagaram pelo acesso ao ônibus, com tarifa
integral ou com redução, em uma quantidade teórica de passageiros que pagariam a tarifa
integral;

XL - PASSAGEIROS: usuários do transporte coletivo;

XLI - PLANOS DE CONTINGÊNCIA: planejamento para prestação do serviço em
condições de risco à sua continuidade;

XLII - PONTO TERMINAL PRINCIPAL: um dos terminais onde se processa o controle
operacional de determinada linha;

XLIII - PONTO TERMINAL SECUNDÁRIO: segundo local onde se processa o controle
operacional de determinada linha, localizado no terminal oposto ao definido como principal;

XLIV - PONTOS DE PARADA: locais pré-estabelecidos para embarque e desembarque ao
longo do itinerário da linha, devidamente sinalizados;

XLV - QUADRO HORÁRIO: relação de horários estabelecidos para as viagens, partindo de
cada terminal;

XLVI - QUILOMETRAGEM OCIOSA: quilometragem rodada resultante do percurso dos
veículos entre os terminais principal ou secundário à garagem;

XLVII - RECEITA OPERACIONAL: é o numerário proveniente da venda de passagens;

XLVIII - REGULAGEM OPERACIONAL: ato pelo qual os operadores mantêm o veículo
estacionado no terminal principal ou no secundário, pelo tempo necessário à regularização
dos horários de viagem;

XLIX - REMUNERAÇÃO DO SERVIÇO: arrecadação proveniente da cobrança das tarifas
pagas pelos usuários dos serviços de transporte coletivo para a realização de suas viagens;

L - SISTEMA DE ARRECADAÇÃO: conjunto de equipamentos, instalações, processos de
trabalho, meios de pagamento e pessoal relacionados à comercialização e controle do uso
do serviço;

LI - SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO: conjunto de linhas, infra-estrutura, veículos e
equipamentos que permitem a oferta à população do serviço de transporte coletivo;

LII - SISTEMAS AUTOMÁTICOS PARA COLETA DE DADOS OPERACIONAIS: sistema de
coleta e processamento de dados, utilizando equipamentos automatizados, embarcados
nos ônibus, que permitem o registro de eventos relacionados com a prestação do serviço
de transporte coletivo;
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LIII - TARIFA: preço fixado pelo Prefeito Municipal, a ser pago pelos passageiros para
acesso ao serviço de transporte coletivo e execução de seus deslocamentos;

LIV - TEMPO DE VIAGEM: duração total da viagem, incluídos os tempos de percurso e de
paradas nos terminais;

LV - TERMINAL DE INTEGRAÇÃO: equipamento urbano destinado a integração física,
operacional e tarifária, inter ou intra-modal, onde os usuários são transferidos para
complementação da viagem;

LVI - TRIPULAÇÃO: conjunto de pessoas responsáveis pela operação do veículo;

LVII - VEÍCULOS: denominação genérica para qualquer veículo com capacidade para o
transporte coletivo de pessoas, como ônibus, mini-ônibus, micro-ônibus e vans, em todas
as suas tipologias, e que seja autorizado pelo Poder Público;

LVIII - VIAGENS DOS VEÍCULOS: deslocamentos de ida e volta entre os terminais
principal e secundário.

Capítulo III
DA ORGANIZAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO

 Constituem o Sistema de Transporte Coletivo todos os serviços de transportes
coletivos de passageiros, executados por ônibus ou qualquer outro meio de locomoção em
uso ou que vier a ser utilizado, no futuro, colocados à disposição permanente do cidadão,
contra a única exigência de pagamento da tarifa de utilização efetiva, fixada pelo Chefe do
Poder Executivo.

§ 1º Os serviços integrantes do transporte coletivo de passageiros no Município são
classificados nas seguintes modalidades:

I - Serviço Convencional: operado na modalidade comum, por meio de ônibus, trolebus ou
outro veículo de transporte apropriado ao transporte coletivo de passageiros, inclusive de
menor capacidade que o ônibus, à disposição permanente e regular do usuário;

II - Serviço Seletivo: constituído como modalidade especial do serviço convencional,
diferenciando-se da modalidade comum pelas seguintes características:

a) transporte exclusivamente de passageiros sentados;
b) tarifa adequada para este serviço.

§ 2º O Serviço Convencional será operado de forma a constituir sistema integrado de
meios, linhas, estações, terminais, bilhetagem eletrônica, informações aos usuários e

Art. 4º
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controles pelo Poder Público.

 Na organização do Sistema Municipal de Transporte Coletivo na Cidade de
Blumenau serão observados os seguintes princípios:

I - O Sistema de Transporte Coletivo compreende todos os serviços públicos de transporte
coletivo de passageiros no município, em todas as suas modalidades;

II - Os serviços de transporte coletivo serão organizados como uma rede única, de forma a
garantir melhor atendimento às necessidades dos usuários, pelo menor custo e com
mínimos impactos negativos na estrutura urbana, o que pressupõe a complementaridade
entre suas diversas modalidades e a integração entre os serviços;

III - A organização do Sistema de Transporte Coletivo será orientada pelo interesse público,
independentemente da natureza e da diversidade dos seus operadores, evitando tanto a
segregação dos espaços de atuação quanto a superposição desnecessária de serviços;

IV - O conceito de rede de transporte unificada aplica-se a todos os serviços prestados no
território de Blumenau, inclusive aqueles sob jurisdição de outras esferas de governo,
exigindo a extensão da regulamentação municipal, nos limites de sua competência, aos
serviços regionais e estaduais;

V - A integração plena do sistema de transporte através dos terminais existentes ou outros
que poderão ser implementados no futuro ou ainda através de sistemas eletrônicos a
serem implantados;

VI - Os serviços de transporte coletivo devem ser prestados de forma profissional, com a
adequada organização dos processos de trabalho administrativos, operacionais ou de
manutenção, com condições mínimas estabelecidas pelo poder público para a prestação
dos serviços de forma organizada e com respeito aos direitos dos trabalhadores e dos
usuários.

 Para a regular prestação do serviço de transporte coletivo urbano o Município
deverá observar as seguintes diretrizes:

I - articulação com as políticas de desenvolvimento urbano da cidade definidas no Plano
Diretor do Município, instituído pela Lei Complementar nº  615, de 15 de dezembro de
2006;

II - planejamento e manutenção da estrutura de rede única de transporte coletivo, com
ampla integração entre os serviços;

III - amplo acesso à cidade, observado os princípios definidos na legislação relativos à
acessibilidade universal nas linhas regulares, através de veículos adaptados;

IV - estímulo à adoção do transporte coletivo como meio preferencial para o deslocamento

Art. 5º

Art. 6º
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motorizado na área urbana do Município;

V - priorização da circulação de veículos de transporte coletivo em relação ao tráfego dos
demais veículos motorizados de forma a possibilitar melhor equidade no uso do espaço
urbano, para redução do tempo de viagem, maior conforto, segurança, bem como menores
custos operacionais;

VI - disponibilidade aos usuários de informações atualizadas para o uso do serviço de
forma permanente;

VII - adoção de soluções de responsabilidade social e ambiental na prestação do serviço;

VIII - aprimoramento contínuo e atualização das técnicas utilizadas no processo de
prestação do serviço de transporte público, apoiado, tanto na aquisição de conhecimento,
como no desenvolvimento de estudos e pesquisas próprias;

IX - garantir a ampliação continuada aos serviços, visando atender áreas não contempladas
com o transporte coletivo de passageiros, através da participação popular nesta discussão.

 Como órgão gestor do Sistema de Transporte Coletivo de Blumenau, compete ao
SETERB - Serviço Autônomo Municipal de Trânsito e Transportes de Blumenau:

I - no exercício das funções de planejamento dos serviços delegados, entre outros:

a) promover pesquisas, levantar dados e elaborar estudos para subsidiar suas decisões e
as do Chefe do Poder Executivo Municipal;
b) propor modificações no plano geral de prestação dos serviços concedidos de acordo com
as necessidades do atendimento aos usuários;
c) acolher para análise e emitir pareceres sobre propostas encaminhadas pelos operadores
e pelos usuários sobre a oferta do serviço de transporte;
d) emitir Ordens de Serviço de Operação com as especificações dos serviços a serem
realizados pelos operadores;
e) planejar em conjunto com a Secretaria Municipal de Planejamento Urbano - Seplan,
projetar e implantar terminais, pontos de parada, abrigos, sinalização e outros serviços e/ou
equipamentos do sistema de transporte público, isoladamente ou em parceria com os
operadores ou outros empreendedores;

II - no exercício das funções de regulação dos serviços delegados, entre outros:

a) editar normas operacionais, em conformidade com as políticas e estratégias
estabelecidas;
b) coordenar, supervisionar e fiscalizar as delegações de transporte coletivo de
passageiros;
c) fiscalizar a emissão e comercialização de meios de pagamento das tarifas em geral,
incluindo passes, vale-transporte e outros meios;
d) manter cadastro da frota vinculada aos serviços e realizar as inspeções veiculares

Art. 7º
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necessárias à garantia da prestação do serviço em condições seguras à população;
e) coibir a prática de serviços de transporte de passageiros não concedidos, permitidos ou
autorizados na forma da Lei;
f) garantir a observância dos direitos dos usuários e demais agentes afetados pelo serviço
de transporte sob seu controle, reprimindo eventuais infrações;
g) aplicar penalidades legais, regulamentares e contratuais aos operadores;
h) acompanhar a execução do contrato e analisar seu equilíbrio econômico-financeiro,
adotando as medidas que se fizerem necessárias;
i) realizar os levantamentos necessários à apuração da avaliação da qualidade dos
serviços prestados pelos operadores, na forma do contrato;
j) encaminhar ao Chefe do Poder Executivo Municipal, ao final do prazo original do contrato,
avaliação geral dos serviços para fim de prorrogação do seu prazo, na forma do contrato;
k) encaminhar para o Chefe do Poder Executivo as propostas de revisão do valor da tarifa;
l) analisar e emitir parecer sobre a transferência da delegação, nos casos previstos na lei
para decisão pelo Chefe do Poder Executivo;
m) subsidiar o Chefe do Poder Executivo Municipal na definição da política tarifária,
realizando os estudos técnicos, econômicos e financeiros necessários;
n) acompanhar o desenvolvimento tecnológico e organizacional dos serviços públicos de
transporte e de outras atividades que os afetem, opinando quanto à viabilidade e às
prioridades técnicas, econômicas e financeiras dos projetos pertinentes ou afetos ao
sistema de transporte coletivo de passageiros;
o) definir parâmetros e padrões técnicos para a prestação de serviço adequado,
considerando as especificidades do Município;
p) fiscalizar as atividades de administração, manutenção e operação dos terminais de
integração de modo que proporcionem aos usuários segurança, conforto e comodidade na
sua utilização;
q) zelar pela contínua preservação das condições de manutenção dos bens inerentes à
prestação dos serviços de transporte coletivo público, tendo em vista seu adequado estado
de conservação à época da reversão desses bens ao Poder Público, quando for o caso.

§ 1º Para o exercício de funções próprias do Município, o SETERB poderá celebrar
convênios, contratos e outros instrumentos legais com entes estaduais e de outros
Municípios.

§ 2º Os serviços de implantação de abrigos e de sinalização de pontos de parada poderão
ser realizados diretamente pelo SETERB, ou indiretamente através de contratos ou outros
instrumentos de delegação, não sendo vedada a veiculação de publicidade nos mesmos,
que, porém, estará sujeita à regulamentação específica pelo Município.

§ 3º Os meios de pagamento de viagens, tais como vale-transportes, passes escolares e
outros, serão organizados pelo SETERB, que poderá uniformizá-los, através de meios
eletrônicos de leitura e verificação de crédito de passagens, podendo delegar aos
operadores ou a terceiros a comercialização dos meios de pagamento da tarifa.

Capítulo IV

9/44
 

Decreto 8460/2007 - LeisMunicipais.com.br

#lei
https://www.leismunicipais.com.br


DAS DELEGAÇÕES

 Os serviços de transporte coletivo de passageiros serão prestados por terceiros,
exclusivamente mediante delegação do Município, na forma de concessão, nos termos da
lei nº  7.127, de 02 de agosto de 2007, sob gestão do SETERB.

§ 1º A delegação para o Serviço de Transporte Coletivo será feita sob forma de concessão,
após regular licitação, pelo prazo de 20 (vinte) anos, podendo ser prorrogado por mais até
10 (dez) anos, atendidas as condições da legislação vigente, e desde que o contrato tenha
sido satisfatoriamente cumprido pelo concessionário, a juízo do poder concedente.

§ 2º Excepcionalmente, em casos transitórios e de emergência, para que não haja solução
de continuidade dos serviços ou para atender circunstâncias que não puderem ser
afastadas, sempre no interesse da coletividade, admitir-se-á a outorga dos serviços de
transporte coletivo sob o regime de autorização, sempre a título precário, por um período
máximo de 180 (cento e oitenta) dias, à empresa (ou empresas), operadora qualificada
para a realização de serviço de transporte, à qual aplicar-se-á o disposto neste
Regulamento, no que couber.

§ 3º A operação de serviço de transporte coletivo de passageiros sem delegação dos
órgãos públicos responsáveis e sem autorização do SETERB caracterizará a operação de
serviço clandestino e sujeitará os infratores à remoção e apreensão do veículo e à
aplicação de multa estipulada no Anexo único deste Regulamento.

 A delegação, por si só, impõe a vinculação ao serviço dos meios materiais e
humanos empregados pelos operadores na sua operação, tais como: pessoal, veículo,
garagens, oficinas e outros.

§ 1º A vinculação de que cuida este artigo é condição expressa, como se escrita fosse, em
todas as relações dos operadores com terceiros que envolvam os bens vinculados.

§ 2º Os operadores não poderão dispor dos meios materiais utilizados e vinculados ao
serviço sem prévia e escrita anuência do SETERB, vedação que se aplica, dentre outros
casos, à venda de ônibus e sua utilização em outras modalidades de transporte, serviços
intermunicipais ou de outros municípios.

§ 3º Para dispor de qualquer meio material vinculado ao serviço, os operadores deverão
solicitar formalmente autorização ao SETERB, que terá um prazo de cinco dias úteis para
se manifestar, após o que, não havendo decisão contrária, a solicitação será considerará
aprovada.

§ 4º O disposto no caput deste artigo não inclui o material de consumo, desde que sempre
reposto nos níveis adequados para a prestação do serviço, nem impede os operadores de
admitir e demitir seu pessoal, desde que mantenha sempre pessoal em número também
adequado à operação regular do serviço.

Art. 8º

Art. 9º
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 Durante o prazo da delegação, os operadores cumprirão com os termos do
instrumento jurídico de delegação dos serviços e as propostas por eles apresentadas no
processo licitatório, bem como com as especificações e condições que integrarem o edital
da licitação.

 As concessionárias do Serviço poderão ceder a sua posição a terceiros, com prévio
consentimento do Município, que somente será dado, sem prejuízo de outras exigências,
se:

I - o cessionário preencher todos os requisitos exigidos para a operação do serviço, em
especial aqueles que possibilitaram ao cedente obtê-la;

II - o cedente estiver em dia com suas obrigações perante o Município;

III - o cessionário assumir todas as obrigações e todas as garantias prestadas pelo
cedente, mais aquelas que forem julgadas necessárias na ocasião.

 Caso o delegatário não queira continuar a explorar o serviço, deverá notificar o
Município com antecedência mínima de 180 (cento e oitenta) dias, para que sejam
providenciadas as medidas administrativas necessárias para uma nova delegação.

Parágrafo Único - Durante o prazo necessário à formalização de nova delegação, o
operador estará obrigado a manter a prestação adequada dos serviços até que uma nova
operadora esteja capacitada para o início das atividades, sem solução de continuidade aos
usuários.

 Os operadores deverão manter atualizada a sua documentação de habilitação
jurídica, qualificação econômico-financeira, qualificação técnica e regularidade fiscal
estabelecidos no processo que deu origem à delegação.

§ 1º Os documentos referenciados no caput do Art. deverão ser entregues anualmente ao
SETERB, no mês de janeiro de cada ano, ou, para aqueles com datas especificadas na
legislação, quando de sua publicação.

§ 2º Os operadores deverão comunicar ao SETERB, dentro de 30 (trinta) dias contados do
respectivo registro na Junta Comercial, as alterações que impliquem na mudança de sua
Razão Social ou da composição do seu quadro societário, apresentando o respectivo
instrumento formal.

Capítulo V
DOS DIREITOS E RESPONSABILIDADES

 São direitos dos usuários, além daqueles previstos no Código do Consumidor e da

Art. 10

Art. 11

Art. 12

Art. 13

Art. 14
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Lei Federal nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995:

I - ser transportado com segurança, conforto e higiene nas linhas e itinerários fixados pelo
Município, em velocidade compatível com as normas legais;

II - ser tratado com urbanidade e respeito pelo concessionário, através de seus prepostos e
funcionários, bem como pela fiscalização do Município;

III - usufruir do transporte coletivo com regularidade de itinerário e freqüência de viagens
compatíveis com a demanda do serviço;

IV - ter acesso fácil e permanente às informações sobre o itinerário, horário e outros dados
pertinentes à operacionalização do serviço;

V - receber respostas ou esclarecimentos a reclamações formuladas;

§ 1º Aos usuários será garantida a continuidade de sua viagem através da utilização dos
veículos alocados no serviço de transporte coletivo, sempre que ocorrer impedimento da
viagem que estiver sendo realizada, por motivos mecânicos, elétricos ou eletrônicos dos
veículos e seus equipamentos, acidente de trânsito, ou outros fatos que impeçam seu
prosseguimento.

§ 2º Quando da manifestação sobre irregularidades no serviço, os usuários deverão
informá-las de modo que seja possível sua precisa caracterização, com identificação do
veículo e hora.

§ 3º O SETERB e os operadores deverão adotar as medidas necessárias para assegurar
aos usuários amplo acesso às informações do serviço e meios eficazes para a recepção e
tratamento de suas reclamações.

§ 4º Sempre que houver modificações no serviço, como itinerários e horários, deverá haver
prévia divulgação em tempo não inferior a 5 (cinco) dias, salvo em situações de força maior
que exijam implantações imediatas.

 São deveres dos usuários, além daqueles previstos no Código do Consumidor e da
Lei Federal nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995:

I - pagar as tarifas estabelecidas pelo Município;

II - zelar e não danificar os veículos e equipamentos utilizados para prestação do serviço.

 São direitos dos operadores, além de outros previstos em lei:

I - participação no planejamento do serviço de transporte em conjunto com o órgão gestor
municipal;

Art. 15

Art. 16
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II - garantia de ampla defesa na aplicação das penalidades previstas no instrumento jurídico
de delegação do serviço e na legislação, respeitados os prazos, formas e meios
especificados;

III - garantia do equilíbrio econômico-financeiro na prestação dos serviços delegados,
respeitados os princípios legais e regulamentares que regem a forma de exploração do
serviço;

IV - garantia de análise, nos prazos definidos, das propostas apresentadas em relação à
especificação dos serviços e à organização da operação;

V - recebimento de respostas do órgão gestor municipal em relação às consultas
formuladas nos prazos fixados;

VI - garantia da prestação dos serviços sem concorrência com serviço de transporte coletivo
estabelecido de forma informal, à margem da legislação e sem autorização do Município.

 São obrigações da Concessionária, além de outros previstos nas normas aplicáveis
ao serviço público de transporte coletivo:

I - cumprir o disposto na Lei Municipal 7.127 de 02/08/2007, neste Regulamento de
Transporte, no Contrato de Concessão, nas Ordens de Serviço de Operação, nas
instruções do Concendente, além das demais normas regulamentadoras de sua atividade;

II - prestar todas as informações solicitadas ao Poder Público;

III - dar condições de pleno funcionamento aos serviços sob sua responsabilidade;

IV - adequar a frota às necessidades do serviço, de acordo com o estabelecido pelo Poder
Executivo;

V - assegurar atendimento adequado em razão de modificações da cidade ao longo do
prazo de vigência da concessão;

VI - promover a atualização e o desenvolvimento tecnológico das instalações,
equipamentos e sistemas, com vistas a assegurar a melhora da qualidade do serviço e a
preservação do meio ambiente;

VII - assumir os custos de manutenção dos terminais, incluindo serviços de limpeza,
conservação, reparos, reformas e outros;

VIII - implantar e operar o Sistema de Arrecadação Automática de Tarifas e o Sistema de
Atendimento ao Passageiro;

IX - implantar o serviço de transporte de pessoas portadoras de deficiência de locomoção
severa;

Art. 17
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X - efetuar e manter atualizada sua escrituração contábil e societária, levantando
demonstrativos mensais, semestrais e anuais, observando normas contábeis geralmente
aceitas, aplicadas a plano de contas e modelos estabelecidos pelo Município de modo a
possibilitar a fiscalização respectiva;

XI - liberar acesso à fiscalização do Município, em qualquer época, aos equipamentos e
instalações vinculados ao serviço;

XII - pagar ao Município os valores devidos, relativos ao custo, outorga da Concessão e às
multas impostas;

XIII - efetuar os pagamentos ou depósitos decorrentes da aplicação das normas definidas
para o sistema de repartição da receita do sistema de transporte coletivo, se vier a ser
estabelecido;

XIV - utilizar veículos que preencham os requisitos de operação, conforme previsto nas
normas regulamentares pertinentes, mantendo as características dos ônibus fixadas pelo
SETERB;

XV - preservar a inviolabilidade dos instrumentos de controle de passageiros, e outros
dispositivos de controle determinados pelo SETERB;

XVI - apresentar, sempre que for exigido, os seus ônibus para vistoria técnica
comprometendo-se a sanar, em prazo determinado pelo SETERB, as irregularidades que
possam comprometer o conforto, a segurança e a regularidade do transporte de
passageiros;

XVII - apresentar seus veículos para o início de operação em adequado estado de
conservação e limpeza e mantê-los assim durante toda a jornada;

XVIII - comunicar ao SETERB, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, da data da ocorrência
de acidentes, informando também, as providências adotadas e a assistência que foi
prestada e proposta aos usuários e, ainda, uma cópia de Boletim de Ocorrência;

XIX - garantir a segurança e a integridade física dos usuários, com serviço especial de
transporte de pessoa portadora de deficiência severa;

XX - garantir a continuidade da viagem, providenciando a imediata substituição do ônibus
avariado ou o transporte gratuito dos usuários que estejam dentro do mesmo e que tenham
pago a tarifa, no primeiro horário subseqüente;

XXI - operar somente com pessoal devidamente capacitado e habilitado, mediante
contratações regidas pela legislação trabalhista, assumindo todas as obrigações delas
decorrentes, não se estabelecendo qualquer relação jurídica entre os terceiros contratados
pelo concessionário e o Município;
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XXII - apresentar periodicamente a comprovação de regularidade das obrigações
previdenciárias, tributárias e trabalhistas;

XXIII - manter seguro de responsabilidade civil para cobrir eventuais prejuízos causados a
usuários e a terceiros em geral.

 São atribuições do Município, por si ou através do SETERB:

I - o livre exercício duas atividades de gerenciamento, respeitadas as competências e
determinações expressas na legislação e demais atos normativos;

II - o livre acesso às instalações dos operadores e aos seus veículos, desde que para
exercício de suas atividades de gerenciamento dos serviços de transporte coletivo;

III - o acatamento por parte dos operadores e de seus prepostos, das instruções, normas e
especificações emitidas;

IV - o recebimento dos valores devidos pelos operadores.

 São responsabilidades do Município, por si ou através do SETERB:

I - planejar o Sistema de Transporte Coletivo e especificar os serviços correspondentes,
considerando as necessidades da população e de forma articulada com os operadores;

II - fiscalizar os serviços prestados pelos operadores e tomar as providências necessárias à
sua regularização;

III - realizar as apurações relativas ao Sistema de Avaliação da Qualidade;

IV - garantir livre acesso da população às informações sobre os serviços de transporte;

V - mostrar aos usuários, de modo claro, preciso e em tempo hábil, informações sobre as
alterações nos serviços de transporte;

VI - receber e analisar as propostas e solicitações da Operadora, informando-a de suas
conclusões;

VII - coibir a ocorrência de serviços de transporte coletivo de natureza informal, sem a
devida autorização pública.

TÍTULO II
DA GESTÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE

Capítulo I

Art. 18

Art. 19
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DO PLANEJAMENTO E DA ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

 O planejamento deverá ter como princípio básico proporcionar aos usuários a mais
ampla mobilidade e o acesso a toda cidade, no menor tempo e custo possíveis, com
segurança e conforto.

 O planejamento do sistema de transporte será realizado visando ao atendimento
das necessidades da população, observando:

I - as diretrizes gerais do planejamento global da cidade, especialmente aquelas relativas
ao uso do solo e ao sistema viário;

II - a adoção de alternativas tecnológicas apropriadas;

III - a organização e operação do sistema como um todo, bem como sua integração efetiva
ou futura a outros serviços;

IV - a prioridade que o transporte público coletivo terá sobre o transporte individual no
planejamento e na operação dos sistemas de transporte e de circulação.

 O SETERB emitirá, no início de vigência do instrumento jurídico de delegação,
Ordens de Serviço de Operação contendo todas as informações necessárias à prestação
dos serviços a ela delegados.

 As Ordens de Serviço de Operação, conterão:

I - código e denominação da linha;

II - denominação e razão social da Concessionária e número do contrato;

III - data de vigência;

IV - número seqüencial de emissão;

V - localização dos pontos terminais;

VI - extensão da linha em operação normal, por sentido;

VII - extensões dos itinerários de acesso e recolhida dos veículos aos terminais principal e
secundário que resultarem em quilometragens ociosas;

VIII - itinerário detalhado, contendo todas as vias em que devem circular os veículos, em
ambos os sentidos;

IX - tempos de viagem, expressos em minutos, estimados por sentido, por tipo de dia e por

Art. 20

Art. 21

Art. 22

Art. 23
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período de operação;

X - relação de horários de início das viagens nos terminais principal e secundário, por tipo
de dia;

XI - quantidade de veículos que integram a frota operacional da linha, com sua respectiva
especificação em termos de padronização, capacidade, potência e demais informações
relevantes;

XII - resumo das alterações promovidas em relação à sua última emissão;

XIII - data de emissão e assinaturas dos representantes do SETERB e da Concessionária.

Parágrafo Único - As Ordens de Serviço de Operação serão reeditadas, com numeração
seqüencial, sempre que houver alterações nas características operacionais das linhas.

 Atendendo às necessidades dos usuários ou à necessidade de racionalização do
sistema de transporte coletivo, o SETERB poderá, a qualquer momento, criar, alterar ou
extinguir qualquer linha ou serviço, levando em consideração os seus aspectos técnicos,
sociais e econômicos.

§ 1º Para os estudos necessários à especificação dos serviços de transporte, o SETERB
deverá se valer de técnicas consagradas da engenharia de transportes fundamentadas em
pesquisas e levantamentos que se fizerem necessários.

§ 2º As modificações introduzidas não importarão em qualquer direito de compensação ou
indenização à operadora devendo, porém, ser observado o equilíbrio econômico e
financeiro dos contratos.

 O SETERB poderá modificar as especificações das Ordens de Serviço de
Operação sempre que as alterações na demanda ou nos parâmetros do serviço, tais como
trajetos, tempos de viagem assim o exigirem.

Parágrafo Único - O dimensionamento da oferta dos serviços será realizado com base na
demanda de passageiros aferida por processos diretos ou indiretos de medição, que
identifiquem o seu comportamento e distribuição espacial e temporal, considerando ainda:
a capacidade dos veículos utilizados, a taxa de conforto dada pela densidade de
passageiros em pé, os intervalos máximos de espera, o tempo de viagem e demais
condições específicas.

 As alterações no serviço planejadas pelo SETERB serão informadas ao operador,
sendo-lhe garantida participação no processo de planejamento e especificação dos
serviços, ressalvadas as situações emergenciais que demandem providências imediatas.

§ 1º As modificações nas especificações das linhas que possam resultar em modificações
em escala de pessoal ou acréscimo de frota, serão informadas ao operador com

Art. 24

Art. 25

Art. 26
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antecedência mínima de 15 dias, que terá um prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis para
apresentação de sugestões ou alternativas que, por sua vez, também deverão ser
analisadas pelo órgão gestor em igual prazo;

§ 2º As demais modificações nas linhas não enquadradas na situação do § 1º deste artigo
serão informadas com 2 dias de antecedência;

§ 3º Os operadores poderão ter a iniciativa de propor alterações nas características das
linhas fixadas pelo SETERB, sugerindo os ajustes operacionais necessários, respeitada a
oferta de viagens em quantidade suficiente para o atendimento da demanda.

§ 4º Durante o período de apresentação e análise das alterações nas linhas, os operadores
deverão manter a operação conforme a especificação do serviço original.

 O SETERB poderá elaborar Planos de Contingência e adotar providências para a
sua implantação, sempre que for configurada ameaça de solução de continuidade na
operação dos serviços.

Capítulo II
DA TARIFA

 Os serviços de transporte coletivo serão remunerados por tarifas fixadas pelo Chefe
do Poder Executivo, que poderão ser diferenciadas em função das características técnicas
e dos custos específicos provenientes do atendimento aos distintos segmentos de usuários.

§ 1º Na fixação da tarifa, o Município levará em conta as fórmulas de remuneração
definidas no instrumento jurídico de delegação dos serviços, sempre fundamentado em
estudo técnico elaborado pelo SETERB.

§ 2º Na fixação da tarifa será considerada a possibilidade de utilização pelo usuário do
sistema de transporte como um todo integrado, sem prejuízo do disposto no caput deste
artigo.

 As tarifas poderão ser revistas em função de alterações dos custos ou dos fatores
inerentes à prestação dos serviços, atendidas as exigências da legislação pertinente,
sempre com base em estudo técnico elaborado pelo SETERB.

§ 1º Os estudos para revisão das tarifas poderão ser realizados por iniciativa do Município
ou a requerimento dos operadores, que se obrigam a fornecer todas as informações e a
documentação solicitada.

§ 2º Para subsídio aos estudos necessários, o SETERB manterá controle atualizado da
evolução dos custos referentes aos itens componentes da planilha de cálculo da tarifas.

Art. 27

Art. 28

Art. 29

Art. 30
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 Só serão permitidas as dispensas ou reduções tarifárias previstas em lei e de
acordo com as normas regulamentares expedidas pelo Município.

§ 1º Os usuários com direito a isenção ou redução de tarifa, na forma da lei, deverão ser
previamente cadastrados no SETERB, ou em entidade por ela designada, que emitirá
documento que permita o seu acesso aos serviços.

§ 2º A instância responsável pelo cadastro dos usuários com direito a isenção ou redução
da tarifa poderá adotar os procedimentos e meios necessários à garantia da fidedignidade
das informações apresentadas e que comprovem que o usuário seja detentor do benefício
na forma instituída.

§ 3º Todo benefício tarifário é de uso individual e intransferível, cabendo tanto ao SETERB
quanto aos operadores a fiscalização do seu uso.

§ 4º O Município poderá cancelar o direito ao benefício tarifário de usuário, se verificado
que os meios de pagamento ou acesso ao veículo tenham sido transferidos para outras
pessoas.

§ 5º Para fiscalização do uso correto do benefício os motoristas, cobradores ou prepostos
dos operadores ou a fiscalização do SETERB poderão solicitar dos usuários a
apresentação de documento que o identifique como beneficiário de isenção ou redução
tarifária.

Capítulo III
DA FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE

 O SETERB exercerá o controle e a fiscalização dos serviços de transporte coletivo
de passageiros prestados pelos operadores, com base nas especificações das Ordens de
Serviço de Operação.

 O SETERB poderá utilizar sistemas automáticos, embarcados nos veículos ou
instalados nas dependências dos operadores, para coleta de dados operacionais que
subsidiem suas ações de fiscalização.

Parágrafo Único - A implantação dos sistemas automáticos, quando feita pelos próprios
operadores, será feita mediante especificação e aprovação do SETERB, que deverá exigir
a inviolabilidade e confiabilidade dos dados apurados.

 O SETERB poderá contratar de terceiros a medição dos serviços de transporte que
servirão de subsídio aos controles instituídos, respeitados os critérios de inviolabilidade e
confiabilidade dos dados apurados.

 Os agentes de fiscalização serão considerados prepostos do SETERB, podendo

Art. 30
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orientar, controlar e fiscalizar os serviços, interferindo quando e da forma que se tornar
necessária para manutenção da boa qualidade dos mesmos.

§ 1º Os agentes de fiscalização poderão determinar o afastamento imediato, em caráter
preventivo, de qualquer funcionário dos operadores, que tenham cometido violação grave
de dever previsto neste Regulamento.

§ 2º Os agentes de fiscalização poderão determinar a retenção ou a remoção dos veículos,
nos casos previstos nesse Regulamento.

§ 3º Os agentes de fiscalização, quando necessário, poderão determinar providências de
caráter emergencial, com o fim de viabilizar a continuidade da execução dos serviços.

§ 4º A identificação dos agentes de fiscalização os credencia ao livre trânsito nos veículos
e nas instalações operacionais ou administrativas dos operadores.

 O SETERB poderá realizar, sempre que entender necessário, auditoria técnica,
operacional, econômica ou financeira nos operadores, através de equipe própria ou por ela
credenciada, respeitando, todavia, o sigilo dos dados obtidos, quando garantidos por lei.

 Os operadores deverão permitir o livre acesso dos auditores às suas
dependências, instalações, livros e documentos, além de fornecer todas as informações
solicitadas.

Parágrafo Único - Os operadores poderão designar prepostos, que acompanharão os
auditores no processo de levantamento de dados.

 A auditoria procederá ao estudo, análise e avaliação do desempenho operacional e
econômico dos operadores sob todos os aspectos, especialmente os seguintes:

I - administrativos: pessoal, material, legislação previdenciária e do trabalho, organização e
gerência;

II - técnico-operacionais: equipamentos, principalmente veículos, instalações, tráfego,
segurança do serviço, programas e procedimentos de manutenção;

III - financeiros: controle internos, auditoria, contábil, levantamento analítico de custos de
desempenho econômico.

Parágrafo Único - Verificada a existência de deficiência administrativa, econômico-
financeira ou técnico-operacional, o SETERB determinará ao operador a adoção de
medidas saneadoras, visando a corrigir a causa do problema.

 Os resultados da auditoria deverão ser encaminhados ao operador dentro do prazo
de 30 (trinta) dias, contado de seu encerramento, na forma de relatório, contendo as
recomendações, determinações, advertências ou observações do SETERB.
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Parágrafo Único - Ao operador será facultada a análise dos resultados da auditoria em um
prazo máximo de 30 (trinta) dias após sua apresentação pelo SETERB, findo o qual será
dado por encerrado o processo de Auditoria, devendo ser acatados os resultados obtidos.

TÍTULO III
DA PRESTAÇÃO E EXPLORAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE

Capítulo I
DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE

 Os serviços de transporte serão executados conforme especificações operacionais
definidas nas Ordens de Serviço de Operação e os padrões técnicos e operacionais,
definidos na legislação pertinente, neste Regulamento e em atos normativos que venham a
ser estabelecidos pelo SETERB.

 Os operadores somente poderão efetuar alterações nos itinerários em casos
estritamente necessários, por motivos eventuais de impedimentos de vias e logradouros.

§ 1º Eventuais alterações dessa natureza deverão cessar imediatamente após a eliminação
do motivo que as causou.

§ 2º No caso de alteração de itinerário, na forma dada no caput desse artigo, o operador
deverá informar o SETERB da sua ocorrência.

 A tripulação, quando em operação, deverá ter sua documentação em ordem,
pronta, para ser exibida à fiscalização.

 Na execução das viagens deverão ser observados os seguintes procedimentos:

I - o embarque e o desembarque de passageiros somente será efetuado nos pontos
previamente estabelecidos, após regular acionamento pelo passageiro, salvo determinação
em contrário;

II - os veículos somente poderão trafegar com suas portas fechadas;

III - as paradas nos pontos finais somente serão permitidas pelo tempo necessário para a
regulagem operacional do serviço, visando ao cumprimento dos intervalos previstos, ou
para refeição dos operadores, desde que assim definidos nas programações do serviço;

IV - nos Terminais de Integração onde houver disponibilidade de área para acomodação de
veículos e não houver impedimentos de natureza urbana, será admitido o estacionamento
dos veículos em paradas prolongadas;
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V - nos Terminais de Integração nos quais não haja a disponibilidade de área para
acomodação dos veículos em paradas prolongadas, caberá à operadora viabilizar soluções
para tal operação, sob suas expensas;

VI - no caso de avarias mecânicas, falhas de qualquer natureza e acidentes sem vítimas,
que não envolva a necessidade, prevista em lei, da permanência do veículo no local, ele
deverá ser estacionado fora da faixa de circulação e, de preferência, em local de pouco
tráfego, para não atrapalhar o trânsito da região, e não provocar acidentes;

VII - ocorrendo a situação prevista no inciso anterior, deverá ser providenciado local
adequado para espera dos passageiros em segurança e deverá ser providenciada a
baldeação dos passageiros para outros veículos, cujos motoristas não poderão interpor
restrições de qualquer natureza, exceto em caso de excesso de lotação.

 Fica terminantemente proibida a admissão de passageiros pela porta de
desembarque do veículo, exceto nos casos definidos pela legislação e pelas normas em
vigor.

 Fica proibida a interrupção das viagens, salvo em caso fortuito ou de força maior,
caso em que o operador fica obrigado a tomar as providências necessárias para garantia
de prosseguimento da viagem para os passageiros.

 O reabastecimento ou manutenção de veículos deverá ser realizado em local
próprio, sem passageiros a bordo.

 Os passageiros poderão conduzir bagagens, desde que o seu transporte não
implique incômodo ou risco para os demais passageiros, a critério do motorista.

 Será recusado o transporte de passageiro quando:

I - estiver em visível estado de embriaguez ou sob efeito de drogas;

II - comprometer a segurança e tranqüilidade dos demais passageiros.

Capítulo II
DOS VEÍCULOS E DE SUA MANUTENÇÃO

 Os veículos empregados nos serviços de transporte coletivo de passageiros
deverão ter as suas características e especificações técnicas definidas nas Ordens de
Serviço de Operação e nas normas disciplinadoras fixadas pelo SETERB.

§ 1º Para fixação das características dos veículos, o SETERB considerará, as
características operacionais das linhas e das vias que integram o seu itinerário e as normas
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oficiais definidas em legislação específica.

§ 2º Os veículos e seus componentes não poderão sofrer alterações ou qualquer
modificação que alterem as suas características originais, sem autorização prévia do
SETERB.

§ 3º A padronização visual da frota em operação nos serviços de transporte coletivo no
tocante à cores, desenhos, e demais elementos de identificação visual, não poderão sofrer
modificações, senão as estabelecidas pelo SETERB, através de normas especificas.

§ 4º Os veículos terão no mínimo 2 (dois) assentos destinados ao uso preferencial por
pessoas portadoras de deficiências, gestantes e idosos, devidamente identificados, nas
partes traseira e dianteira.

 Só será admitida a operação através de veículos previamente cadastrados no
SETERB e aprovados em vistorias periódicas.

§ 1º O cadastramento dos veículos será feito mediante requerimento encaminhado pelo
operador, onde constarão os dados da frota para a qual é solicitada sua inclusão e/ou
exclusão, acompanhado de:

I - documentação que comprove a propriedade e posse, ou posse do veículo;

II - nota fiscal de aquisição ou contrato de compra e venda ou de leasing.

§ 2º Os veículos serão submetidos à vistoria prévia realizada por pessoal próprio ou
designados pelo SETERB, antes do deferimento do seu registro.

§ 3º Para cada veículo registrado será fornecido Certificado de Vinculação ao Serviço -
CVS, em duas vias, uma das quais deverá ser colocada no ônibus, em lugar de fácil leitura.

 Os veículos em operação deverão ser mantidos em perfeito estado de
funcionamento, segurança e conforto, em conformidade com instruções definidas em ato
normativo específico.

 A idade média da frota e a vida útil admitida para os veículos serão estabelecidas
pelo SETERB, no Contrato de Concessão e no edital de licitação, sempre levando em
consideração o ano de fabricação do chassi.

Parágrafo Único - As substituições de veículos que atingirem o limite máximo de uso ou
necessárias para recomposição da idade média da frota deverão ocorrer em conformidade
com os prazos definidos, pelos operadores, em planos de renovação de frota, que deverão
ser encaminhados anualmente ao SETERB, até o final do mês de dezembro.

 Nenhum ônibus poderá operar sem estar com a sua catraca lacrada pelo SETERB
e em bom estado de funcionamento.
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Parágrafo Único - A substituição, ou o reparo da catraca, somente poderá ser feita com
acompanhamento do SETERB, que promoverá a colocação de novo lacre e efetuará os
registros correspondentes através de agentes de fiscalização.

 Os veículos serão submetidos à vistoria geral no mínimo 2 (duas) vezes por ano ou
após afastamento, segundo normas estabelecidas pelo SETERB.

§ 1º Os veículos que não forem aprovados em vistoria poderão ser reparados no local
durante o tempo de sua duração, findo o qual serão submetidos a nova vistoria.

§ 2º Encerrado o processo de vistoria do dia, o agente de fiscalização entregará ao
operador o resultado da inspeção, indicando os veículos que apresentaram falhas que não
comprometam a segurança do usuário e da população, que poderão ser reparados em um
prazo máximo de 5 (cinco) dias, findo o qual serão submetidos a uma nova vistoria.

§ 3º O SETERB poderá determinar a imediata remoção do veículo sempre que forem
constatadas falhas que comprometam a segurança dos usuários e da população, ou
decorrido o prazo definido no § 2º deste artigo, sem que o operador tenha tomado as
providências no sentido de sanar as falhas constatadas.

 Os serviços de manutenção deverão ser efetuados de acordo com as melhores
técnicas, com adequados planos de manutenção preventiva e corretiva e de acordo com as
instruções e recomendações dos fabricantes.

 A manutenção e o abastecimento dos veículos deverão ser feitos em local
apropriado, não sendo admitida, sob qualquer pretexto, a presença de passageiros a bordo.

 Os veículos somente poderão iniciar a operação do serviço após
comprovadamente terem condições normais de tráfego, sem acusar qualquer anormalidade
em teste de funcionamento feito na garagem, bem como após terem sido
convenientemente limpos.

Capítulo III
DAS INSTALAÇÕES

 Os concessionários do Serviço deverão ter garagem ou garagens exclusivas para a
guarda, manutenção dos ônibus e operação dos serviços vinculados ao serviço, localizadas
no Município.

 A garagem das concessionárias deverá apresentar as características mínimas, as
instalações e os equipamentos mínimos relacionados abaixo:

I - equipamento de lavagem de ônibus;
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II - dependências para administração do tráfego;

III - dependências para execução dos serviços de manutenção;

IV - dependências para uso dos funcionários com sanitários, vestiários e refeitório;

V - dependências para administração;

VI - portaria;

VII - área para inspeção de frota dotada de valeta com pontos de energia elétrica;

VIII - sala destinada à fiscalização do SETERB.

§ 1º Todas as instalações deverão integrar lote ou lotes de terrenos devidamente dotados
de fechamento lateral.

§ 2º O pátio de circulação dos veículos deverá ser pavimentado.

§ 3º As instalações civis deverão atender às normas para edificações e obras
determinadas pelo Município e pelo Corpo de Bombeiros.

Capítulo IV
DO PESSOAL

 Os operadores adotarão processos adequados para a seleção e treinamento de
pessoal, em especial aos funcionários que desempenham atividades relacionadas com o
público e com a segurança do transporte.

 O pessoal de operação em contato com o público, deverá:

I - conduzir-se com urbanidade;

II - apresentar-se corretamente uniformizado, com identificação pessoal e, se for o caso, da
empresa;

III - prestar ao passageiro, quando solicitado, todas as informações relativas aos serviços;

IV - cumprir as normas fixadas neste Regulamento, relativas à execução dos serviços.

 Constituem deveres dos motoristas de todos os serviços, sem prejuízo das
obrigações da legislação de trânsito:
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I - dirigir o veículo de modo a não prejudicar a segurança e o conforto dos passageiros;

II - movimentar o veículo somente com as portas fechadas;

III - evitar freadas bruscas e outras situações propícias a acidentes;

IV - zelar pela boa ordem no interior do veículo;

V - prestar os esclarecimentos solicitados pelos agentes de fiscalização e pesquisadores do
SETERB;

VI - evitar conversação regular com os usuários com o veículo em movimento, salvo em se
tratando de solicitação de informações;

VII - atender aos sinais de parada, nos pontos pré-fixados;

VIII - manter no veículo todos os documentos exigidos;

IX - realizar o transbordo dos passageiros em caso de interrupção da viagem por motivo de
falha ou acidentes, mantendo os passageiros em local que ofereça segurança;

X - não fumar no interior do veículo;

XI - não ingerir bebida alcoólica em serviço, nos intervalos da jornada ou antes de entrar em
serviço;

XII - recolher o veículo à garagem, quando ocorrer indícios de defeito mecânico que possa
pôr em risco a segurança dos passageiros;

XIII - recusar o transporte de animais, plantas de médio ou grande porte, material
inflamável, explosivo, corrosivo e outros materiais que possam comprometer a segurança
ou conforto dos usuários;

XIV - providenciar imediata limpeza do veículo quando necessário;

XV - não permitir, salvo nos casos autorizados na legislação, a viagem de qualquer pessoa
sem o devido pagamento, buscando auxílio policial quando necessário;

XVI - não permitir entrada de pedintes e vendedores dentro do veículo;

XVII - não portar, em serviço, arma de qualquer natureza.

 Constituem deveres dos cobradores de todos os serviços:

I - cobrar o correto valor da tarifa;
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II - manter em reserva moeda suficiente para restituição do troco devido;

III - não fumar no interior do veículo, nem permitir que passageiros o façam;

IV - colaborar com o motorista em tudo que diga respeito à comodidade e segurança dos
passageiros e regularidades da viagem;

V - preencher corretamente os documentos de viagem de sua responsabilidade;

VI - não portar, em serviço, arma de qualquer natureza;

VII - esclarecer polidamente aos usuários sobre horários, itinerários, preços de passagens
e demais assuntos correlatos;

VIII - não abandonar o veículo, quando parado para embarque e desembarque de
passageiros;

IX - prestar à fiscalização os esclarecimentos que lhe forem solicitados;

X - exibir à fiscalização, sempre que lhe for solicitado, os documentos que lhe forem
exigidos por lei, neste Regulamento e em outras normas;

XI - auxiliar o motorista nos atos de manobra ou de transbordo dos passageiros;

XII - não ingerir bebida alcoólica em serviço, nos intervalos da jornada ou antes de entrar
em serviço.

Capítulo V
DA ARRECADAÇÃO

 Os operadores somente poderão cobrar dos usuários a tarifa de utilização efetiva
fixada pelo Chefe do Poder Executivo, observando o disposto na legislação vigente.

§ 1º Os operadores se obrigam a aceitar, como forma de pagamento de passagem, os
passes comuns, os passes escolares específicos, vales-transportes, bilhetes e outros meio
de pagamento de passagem emitidos ou aceitos pelo SETERB, ou por entidades por ela
delegada, desde que estejam dentro do prazo de validade.

§ 2º Os valores das tarifas de utilização efetiva serão afixados em lugar visível nos
veículos, segundo padrão de comunicação visual determinado pelo SETERB.

 Compete ao Município através do SETERB a emissão e a comercialização dos
meios de pagamento da tarifa.
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Parágrafo Único - O SETERB poderá delegar aos operadores ou a terceiros a
comercialização dos meios de pagamento da tarifa.

 O SETERB poderá adotar sistemas automáticos, embarcados nos ônibus, para
recepção, conferência e coleta de meios de pagamentos de passagem.

Parágrafo Único - A implantação dos sistemas automáticos de arrecadação, quando feita
pelos próprios operadores, deverá obedecer as especificações desenvolvidas pelo
SETERB, de modo a garantir a inviolabilidade e confiabilidade dos processos.

Capítulo VI
DO SISTEMA DE AVALIAÇÃO DA QUALIDADE

 O SETERB instituirá um sistema permanente de avaliação que permita mensurar
de forma objetiva a qualidade dos serviços de transporte coletivo prestado pelos
operadores.

§ 1º O Sistema de Avaliação da Qualidade do Serviço de Transporte Coletivo deverá
contemplar o monitoramento de um conjunto de atributos do serviço, como: regularidade,
cumprimento de horários, acidentes, infrações de trânsito, faltas cometidas na execução do
serviço na forma do Regulamento e outras normas instituídas.

§ 2º O Sistema de Avaliação da Qualidade do Serviço de Transporte Coletivo deverá
contemplar também medições da satisfação dos usuários com o serviço prestado, mediante
pesquisas periódicas.

§ 3º As condições gerais de operação do Sistema de Avaliação da Qualidade do Serviço de
Transporte Coletivo deverão ser fixadas nos termos contratuais e em Portarias específicas
do SETERB.

TÍTULO IV
DOS TERMINAIS DE INTEGRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BLUMENAU

Capítulo I
DAS DEFINIÇÕES

 Os Terminais de Integração do Sistema Integrado de Transporte Coletivo Urbano
de Blumenau - SIB são bens públicos de uso especial, destinados a possibilitar de forma
organizada, em condições de conforto, segurança e rapidez, o embarque dos usuários nos
veículos vinculados ao referido serviço público, também possibilitando a conexão entre
viagens.
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 Compete ao SETERB - Serviço Autônomo Municipal de Trânsito e Transportes de
Blumenau a administração dos Terminais de Integração, a organização, a disciplina e o
controle das atividades neles desenvolvidas, podendo baixar normas complementares para
tanto, visando especialmente:

I - o atendimento dos usuários, respectiva circulação e acesso aos veículos em condições
seguras, inclusive quando ocorrer transferência entre viagens;

II - condições adequadas e seguras da circulação dos ônibus, garantindo a respectiva
fluidez;

III - higiene e conforto dos usuários e do pessoal da administração, controle e operação do
serviço.

 A limpeza, conservação e manutenção dos terminais, administradas pelo SETERB,
poderão constituir encargo das operadoras do serviço de transporte coletivo do município.

 Ao SETERB compete, especificamente:

I - cumprir e fazer cumprir o disposto neste Regulamento, nas normas gerais e específicas
de operação e administração, nos contratos de locação ou cessão, nos convênios
estabelecidos e nas demais normas que vierem a ser baixadas;

II - definir normas específicas para cada Terminal de Integração que regerão as atividades
realizadas de acordo com as definições gerais deste Regulamento e as particularidades
operacionais e situacionais de cada um dos terminais.

III - administrar e fiscalizar os serviços executados nos terminais, em especial os de
limpeza, manutenção, conservação e informações, e outros relacionados à coordenação
das atividades;

IV - exercer fiscalização sobre o trânsito e permanência, nos terminais, de veículos,
pessoas e equipamentos auxiliares, dos usuários, das empresas operadoras do transporte,
das empresas prestadoras de serviços ou de outros órgãos;

V - adotar medidas destinadas a assegurar a regularidade e a continuidade dos serviços e
a segurança dos usuários;

VI - analisar e aprovar, respeitadas projetos que interfiram na operação dos terminais;

VII - proceder a levantamentos, pesquisas e análises e propor soluções, objetivando o bom
desempenho operacional de terminais;

VIII - propor e implantar modificações nas normas específicas visando a atualização de
procedimentos.
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 Havendo transferência dos encargos de administração, operação, limpeza e
manutenção dos terminais, na forma do art. 69 deste Decreto, compete às empresas
operadoras do transporte coletivo, na qualidade de administradora delegada dos terminais:

I - realizar as atividades de administração, operação, limpeza e manutenção dos terminais
de acordo com as normas gerais definidas neste regulamento e nas normas específicas
definidas pelo SETERB;

II - realizar o controle do acesso dos usuários aos terminais, coibindo a evasão de receitas;

III - realizar o controle das atividades comerciais realizadas no interior dos terminais de
acordo com os instrumentos firmados e com as normas definidas;

IV - realizar a exploração comercial do terminal, caso delegadas, na forma definida no
instrumento de delegação, observada anuência prévia do SETERB, observando-se
destinações de usos comerciais já previstas em lei;

V - propor ao SETERB modificações nas normas específicas de operação dos terminais no
caso de necessidades de ajustes e atualizações;

VI - submeter-se à fiscalização do SETERB sobre as atividades delegadas respondendo
em todos os casos pelas atividades realizadas por terceiros contratados.

 As empresas operadoras do transporte, os autorizados das unidades comerciais,
as prestadoras de serviços ou outros órgãos, estabelecidos nos terminais, cumprirão por si
e por seus empregados e/ou prepostos, entre outras as seguintes obrigações, naquilo que
couber a cada um:

I - respeitar os usuários enquanto clientes do serviço de transporte, prestando serviços
adequados, auxiliando-os no que couber e prestando informações quando solicitado;

II - respeitar o presente Regulamento e as demais normas específicas vigentes ou que
venham a viger, com referência à utilização dos terminais;

III - respeitar a especificação dos serviços estabelecida pelo SETERB;

IV - zelar pelas conservação e limpeza das áreas que utilizam;

V - conduzir-se com atenção e urbanidade;

VI - abster-se da prática de atos atentatórios à moral, aos bons costumes e à segurança;

VII - manter-se corretamente uniformizados e identificados de acordo com as normas
específicas baixadas pelo SETERB.
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Capítulo II
DO FUNCIONAMENTO DOS TERMINAIS

 O horário de funcionamento de cada terminal será estabelecido pelo SETERB,
respeitando-se as Ordens de Serviço de Operação - OSO - das respectivas linhas que nele
operam.

§ 1º O horário de funcionamento das bilheterias e demais áreas de apoio será determinado
em função das necessidades operacionais de cada terminal.

§ 2º As unidades comerciais terão seu horário de funcionamento estabelecido em função
de sua atividade, observado o limite máximo de funcionamento do terminal.

§ 3º A implantação e a reforma de instalações, a coleta de lixo, a recepção e circulação de
mercadorias e valores obedecerão a horários específicos, determinados pelo SETERB
individualmente, para cada terminal ou unidade comercial.

 O acesso aos terminais dar-se-á de modo livre, com pré-pagamento nos ônibus ou
em bilheterias utilizando sistema automático de leitura de cartões ou outro meio de
pagamento de passagem emitido ou aceito na regulamentação do Sistema de Arrecadação
Automática de Tarifas.

 Os usuários que não possuírem cartão inteligente realizarão o pagamento da tarifa
diretamente em bilheterias de acesso nos terminais ou dentro do ônibus.

 O acesso aos terminais sem o pagamento da tarifa correspondente será permitido
nos casos previstos na legislação específica e no caso de funcionários, permissionários,
cessionários, locatários de unidades comerciais, prestadores de serviço no terminal ou
visitantes autorizados.

§ 1º O acesso das pessoas que trata este Art. será realizado através de portão auxiliar
destinado a este fim, controlado pela administração do terminal.

§ 2º Será obrigatória a apresentação de crachá de identificação funcional ou carteira
específica que permita o reconhecimento do direito ao acesso.

§ 3º O acesso de pessoas portadoras de deficiências físicas de locomoção será efetuado
através de portão auxiliar, de modo assistido por funcionário da administração do terminal
nos casos em que não seja possível o uso da barreira física e validador.

 Em caso de quebra ou mau funcionamento de todos os equipamentos de leitura
dos cartões inteligentes de um mesmo terminal, a administração do terminal poderá
determinar a desativação dos bloqueios.

Art. 73
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Parágrafo Único - O acesso poderá ser liberado livremente aos usuários portadores de
cartão inteligente ou fechado para que os usuários dirijam-se ao ponto de parada mais
próximo, a critério do administrador do terminal, em função do volume de usuários no
horário da ocorrência.

 As plataformas dos terminais destinam-se exclusivamente aos veículos das
empresas operadoras do transporte coletivo, em suas operações de trânsito, embarque e
desembarque de passageiros.

 As operações de embarque e o desembarque de passageiros ocorrerão nas
plataformas.

 Para operações de embarque e desembarque de passageiros, o acostamento dos
veículos dar-se-á de modo a:

I manter o ônibus alinhado com a guia da plataforma, a uma distância de no máximo 30 cm
da mesma;

II - abrir portas apenas nas posições definidas, salvo orientação expressa de agente
operacional;

III - permanecer nos berços nos terminais com motores desligados e freio de
estacionamento acionado, salvo nas partidas imediatas.

 Nas operações de trânsito nos terminais o motorista deverá cumprir as normas de
circulação do Código Brasileiro de Trânsito e em especial:

I - trafegar em velocidade máxima de 10 km/h;

II - dar preferência de passagem para veículos em movimento;

III - não obstruir faixas de travessia de pedestres;

IV - não acelerar demasiadamente e buzinar apenas em condições necessárias;

V - circular com portas fechadas.

 Os veículos que prejudicarem a circulação nos terminais, tenham ou não
mobilidade própria, serão imediatamente removidos do local, sempre às expensas da
empresa operadora.

 Os ônibus deverão entrar e sair do terminal com o letreiro de identificação da linha
completo.

 O tempo máximo de permanência dos veículos nos terminais será condicionado
pela disponibilidade de espaço físico e pelo tipo de berço de embarque e desembarque
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designado para cada linha.

Parágrafo Único - Nos terminais que possuírem estacionamento de longa duração para
ônibus, a forma e condições de sua utilização será definida pelo SETERB, observadas as
necessidades operacionais das empresas operadoras.

 A entrada e permanência de veículos de qualquer espécie, à exceção dos ônibus,
seguirão as seguintes orientações:

I - a identificação a um funcionário do terminal antes da entrada;

II - parar nos locais reservados, ou nos locais estritamente necessários ao desempenho
dos serviços, sob orientação de funcionários do terminal;

III - permanecer no terminal somente o tempo necessário à execução do serviço;

IV - trafegar em velocidade máxima de 10 km/h.

Capítulo III
DAS UNIDADES COMERCIAIS

 Os projetos de instalações das unidades comerciais ou de serviços deverão ser
previamente submetidos à aprovação do SETERB, e nenhuma modificação poderá ser feita
sem a sua prévia autorização.

Parágrafo Único - Caberá a quem venha a explorar a unidade comercial providenciar as
licenças de instalação e funcionamento junto ao Corpo de Bombeiros e ao Município.

 As operações de carga e descarga de mercadorias ou valores não deverão afetar
as atividades operacionais do terminal e serão objeto de regulamentação específica.

 As atividades comerciais desenvolvidas estarão sujeitas às normas públicas
reguladoras de tais serviços, notadamente aquelas relativas às condições sanitárias.

Capítulo IV
DOS SERVIÇOS

 A limpeza, manutenção e conservação de áreas de uso comum, fachadas externas,
áreas de estacionamento, plataformas, vias de acesso, e outras, dentro do perímetro de
jurisdição dos terminais, serão executadas pelo SETERB ou pelas empresas operadoras,
no caso de delegação na forma do art. 69 deste Regulamento.

Art. 85
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Art. 87

Art. 88

Art. 89

33/44
 

Decreto 8460/2007 - LeisMunicipais.com.br

#lei
https://www.leismunicipais.com.br


Parágrafo Único - As empresas operadoras poderão realizar estes serviços através de
equipe própria ou contratar terceiros.

 A limpeza, manutenção e conservação das áreas destinadas às unidades
comerciais dentro dos terminais serão de responsabilidade dos permissionários,
cessionários ou locatários.

Parágrafo Único - O lixo deverá ser acondicionado em recipiente apropriado, dentro das
áreas e espaços privativos ocupados, e a administração do terminal determinará a forma, o
local e o horário de cada coleta.

 Os terminais disporão de vigilantes de segurança patrimonial providos através do
SETERB ou pelas empresas operadoras de transporte coletivo, no caso de delegação da
administração do terminal na forma do Art. 69.

Parágrafo Único - Na hipótese de terceirização do serviço de vigilância, as empresas
contratadas deverão ser idôneas e devidamente registradas no Município e nas demais
entidades competentes.

 Será permitido o livre acesso nos Terminais de Integração de policiais à serviço.

Capítulo V
DO REGISTRO DE SUGESTÕES, RECLAMAÇÕES E INFORMAÇÕES

 Os terminais deverão dispor de funcionários capacitados prestar informações aos
usuários sobre as linhas, horários, itinerários e demais assuntos relacionados ao transporte
e a cidade.

 Nas áreas dos terminais as empresas operadoras do transporte, poderão instalar
sistemas de comunicação com suas centrais de controle, às suas expensas e mediante
prévia autorização do SETERB.

 As empresas operadoras manterão serviço de guarda de objetos achados nos
terminais e ônibus do sistema de transporte coletivo cujo local de retirada será amplamente
divulgado aos usuários.

 Os usuários deverão ser orientados para o registro de reclamações, sugestões e
elogios ao serviços prestados nos terminais através do Sistema de Atendimento ao
Passageiro/Cliente do Serviço de Transporte Coletivo de Blumenau.

 Nenhuma placa, cartaz, painel ou dispositivo de propaganda visual poderá ser
instalado nos terminais sem prévia autorização do SETERB.
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 Os terminais poderão dispor de painel ou local apropriado para fixação de cartazes
de exposição temporária, sejam eles de propaganda, promoção de eventos ou campanhas.

Parágrafo Único - A forma e periodicidade de utilização do painel será definida em normas
específicas.

Capítulo VI
DO GERENCIAMENTO, FISCALIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DOS TERMINAIS DE

INTEGRAÇÃO

 As normas, obrigações e restrições constantes deste Regulamento e nas normas
específicas definidas, são aplicáveis às empresas operadoras do transporte, aos
permissionários, locatários e cessionários das unidades comerciais, às prestadoras de
serviços ou outros órgãos, que operam nos terminais e aos seus empregados, auxiliares e
prepostos.

Parágrafo Único - O não cumprimento das regras estabelecidas sujeitará o infrator às
penalidades definidas neste Regulamento.

 São proibidos nos terminais, naquilo que couber:

I - a limpeza e/ou a realização de reparos em ônibus fora da área especificada e/ou
autorizada;

II - a operação com ônibus que apresente vazamento de óleo lubrificante ou combustível;

III - o abastecimento de ônibus;

IV - o estacionamento de ônibus fora das áreas definidas ou autorizadas;

V - a permanência de ônibus no terminal além do tempo programado, salvo em situações
autorizadas;

VI - a permanência de ônibus nos berços nos terminais com motores ligados por tempo
superior a 3 (três) minutos;

VII - a presença de ônibus na plataforma caracterizando abandono do veículo;

VIII - a operação de ônibus sem letreiro de identificação de linha;

IX - o embarque e desembarque de usuários fora das plataformas determinadas, salvo
expressa autorização em contrário;

X - a condução do ônibus de modo a colocar em risco a segurança de usuários e
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funcionários;

XI - a condução do ônibus com desrespeito às normas de velocidade máxima permitida;

XII - a circulação de ônibus com portas abertas;

XIII - a guarda ou depósito de material inflamável, explosivo, corrosivo, tóxico ou de odor
sensível, mesmo nas áreas cedidas ou locadas;

XIV - jogar detritos nas pistas ou plataformas do terminal;

XV - a estocagem de mercadorias ou volumes em área comum;

XVI - O depósito, mesmo temporário, de resíduos e lixo, em áreas comuns ou nas
plataformas, salvo expressa autorização em contrário;

XVII - o recebimento de mercadorias fora dos horários programados;

XVIII - o exercício de atividades comerciais não autorizadas pelo SETERB;

XIX - a distribuição de panfletos sem autorização do SETERB;

XX - o comércio e o consumo de bebidas alcoólicas;

XXI - a sublocação das unidades comerciais;

XXII - o funcionamento de qualquer aparelho sonoro que interfira com o bem estar do
público de modo não autorizado;

XXIII - a provocação ou participação em algazarras, distúrbios, manifestações ou comícios;

XXIV - participar ou instigar os usuários e funcionários a participarem de depredações
contra o patrimônio do terminal ou de terceiros;

XXV - a ocupação das fachadas externas das unidades comerciais com cartazes, painéis,
mercadorias ou outros objetos, em desacordo com a programação visual do terminal;

XXVI - a refeição de empregados fora dos locais apropriados;

XXVII - o ingresso e a permanência de veículos particulares sem autorização;

XXVIII - o aliciamento de passageiros, bem como a oferta de outros serviços de transporte
pago;

XXIX - as instalações de cabinas, mesas ou outros tipos de equipamentos não autorizados;
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XXX - a permanência ou a permissão de pedintes ou vendedores ambulantes no interior
dos terminais.

 As pessoas, quando em trânsito ou permanência nos terminais, respeitarão as
determinações contidas neste Regulamento, sendo-lhes especificamente vedado:

I - transitar ou circular por áreas não permitidas, em especial pelas pistas de rolamento;

II - criar situações inseguras para si ou para terceiros;

III - desrespeitar as determinações relativas à forma, local e momento de embarque e
desembarque;

IV - praticar atos de vandalismo;

V - praticar atos atentatórios à moral e aos bons costumes.

 Para o cumprimento do disposto no art. 101 deste Decreto o SETERB poderá
apreender veículos, material ou mercadoria, nos casos previstos neste Regulamento e em
legislação específica, ou solicitá-la junto a autoridade competente.

Capítulo VII
DA FISCALIZAÇÃO DOS TERMINAIS

 O SETERB fiscalizará, por meio de seus funcionários autorizados, o cumprimento
das disposições deste Regulamento relacionadas aos terminais.

§ 1º A fiscalização de que trata este artigo abrange tudo o que diz respeito a urbanidade do
pessoal, a eficiência dos serviços disponíveis, a limpeza, a manutenção, bem como ao
cumprimento deste Regulamento, das normas específicas e demais atos baixados pelos
órgão competentes.

§ 2º O SETERB utilizará uma sala em cada terminal para o exercício das atividades de
controle e fiscalização.

TÍTULO V
DAS INFRAÇÕES

Capítulo I
DAS INFRAÇÕES, DOS PROCEDIMENTOS PARA APLICAÇÃO DE PENALIDADES E

DOS RECURSOS

Art. 101

Art. 102

Art. 103
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 Verificada a inobservância de qualquer das disposições deste Regulamento,
aplicar-se-á aos operadores do serviço e demais infratores as seguintes penalidades,
previstas na legislação, conforme a natureza da falta:

I - advertência escrita;

II - multa;

III - apreensão do veículo;

IV - afastamento de pessoal da operação do serviço;

V - suspensão da operação do serviço; e

VI - extinção do contrato.

§ 1º Cometidas duas ou mais infrações, independentemente de sua natureza, aplicar-se-ão,
concomitantemente, as penalidades correspondentes a cada uma delas.

§ 2º A penalidade de multa será aplicada na reincidência de mesma infração do Inciso I.

§ 3º As penalidades de multa serão cobradas em dobro no caso de reincidência.

§ 4º Aos infratores será garantida ampla defesa na forma regimental disposta neste
Regulamento.

§ 5º A autuação não desobriga o infrator de corrigir a falta que lhe deu origem.

§ 6º A aplicação das penalidades previstas neste Regulamento dar-se-á sem prejuízo da
responsabilidade civil ou criminal.

§ 7º Os operadores respondem civilmente por danos causados a terceiros e ao patrimônio
público, na forma estabelecida em lei.

 As penalidades previstas nos incisos III e IV do art. 104 poderão ser aplicadas
preventivamente.

 A aplicação das penalidades compete:

I - aos agentes operacionais do SETERB, nos casos de aplicação preventiva;

II - ao SETERB, nos casos de advertência e multa;

III - ao Chefe do Executivo Municipal, nos casos de suspensão da operação do serviço e de
extinção do contrato.

Art. 104
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 A relação das infrações e suas respectivas penalidades e medidas administrativas
cabíveis estão relacionadas no ANEXO ÚNICO deste Decreto.

 A penalidade de advertência será aplicada através de Notificação, devendo conter
as providências necessárias para o saneamento da irregularidade que lhe deu origem.

§ 1º A Notificação deverá conter:

I - identificação do infrator;

II - código da infração cometida;

III - descrição sucinta da infração cometida, com a indicação de local, dia, hora e demais
dados importantes para sua caracterização;

IV - prazo para saneamento da irregularidade, se for o caso.

§ 2º A penalidade de advertência poderá ser convertida em multa caso não sejam atendidas
as providências determinadas pelo SETERB, no prazo estabelecido.

 A penalidade de multa será aplicada por meio de Auto de Infração lavrado pelo
SETERB, contendo:

I - identificação do operador;

II - código da infração cometida;

III - descrição sucinta da infração cometida, com a indicação de local, dia, hora e demais
dados importantes para sua caracterização;

IV - valor referente à multa a ser imposta;

V - prazo para pagamento.

§ 1º O SETERB deverá remeter o Auto de Infração ao operador no prazo máximo de 30
(trinta) dias a contar da data da ocorrência.

§ 2º Os valores das multas serão atualizados, anualmente, por meio de ato do Poder
Executivo, tomando como base a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor -
INPC ou por outro índice que o venha a substituir.

 A medida preventiva de apreensão de veículo integrante do sistema de transporte
coletivo será aplicada pelos agentes do SETERB quando houver risco para a segurança
dos usuários, sendo o veículo imediatamente encaminhado para garagem.
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§ 1º O veículo apreendido somente poderá voltar a operar depois de passar por vistoria no
SETERB na qual seja constatada a correção da irregularidade que causou sua apreensão.

§ 2º A colocação em operação de veículo afastado sem liberação do SETERB implicará em
nova apreensão, sendo o veículo encaminhado para o pátio municipal de recolhimento de
veículos apreendidos.

§ 3º A restituição dos veículos encaminhados ao pátio, na forma do parágrafo anterior,
somente ocorrerá após o pagamento das multas, taxas e despesas com remoção e
estadia.

 A apreensão de veículo integrante do sistema de transporte coletivo será aplicada
pelos agentes do SETERB quando:

I - o veículo estiver operando sem ter sido aprovado nas vistorias regulares;

II - o veículo estiver operando sem oferecer as condições de segurança exigidas;

III - o veículo estiver operando após ter sido afastado de operação, sem autorização do
SETERB;

IV - o veículo estiver operando sem a devida autorização do SETERB;

V - a idade do ônibus ultrapassar o limite estabelecido;

VI - o veículo estiver em desacordo com as características e especificações técnicas
estabelecidas pelo SETERB;

VII - o motorista ou o cobrador estiverem em estado de embriaguez ou sob efeito de
substância tóxica.

 O SETERB poderá determinar o afastamento de qualquer preposto, motorista,
cobrador ou fiscal dos operadores, caso seja verificada violação de dever previsto neste
Regulamento.

Parágrafo Único - O afastamento será determinado imediatamente, em caráter preventivo,
até o prazo máximo de 30 (trinta) dias, para apuração dos fatos.

 Os operadores autuados poderão apresentar recurso administrativo das
penalidades aplicadas junto ao SETERB, perante a Comissão de Análise e Julgamento de
Recursos de Multas do Transporte Público de Blumenau, no prazo máximo de 30 (trinta)
dias, contados da data de recebimento da Notificação ou do Auto de Infração.

§ 1º Das decisões da Comissão caberá recurso ao Diretor Presidente do SETERB, no
prazo de 10 (dez) dias, contados da intimação da decisão ou de seu conhecimento, por
qualquer modo, pelo recorrente.
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§ 2º Os recursos serão recebidos pelo SETERB, com efeito suspensivo da penalidade
aplicada, até que sejam apurados ou esclarecidos os fatos e seja proferida a decisão final
pelo Diretor Presidente do SETERB.

§ 3º O processo será arquivado e a penalidade anulada se o recurso for julgado
procedente, caso contrário, o SETERB emitirá outro Auto de Infração com nova data para
pagamento.

 Aplicada a penalidade, o operador autuado deverá proceder o pagamento da
multa dentro do prazo de 30 (trinta) dias, após o que os autos serão remetidos à
Procuradoria-Geral do Município para inscrição e cobrança do débito, cujo valor será
acrescido de 10% (dez por cento) de multa moratória para pagamento administrativo na
Procuradoria, e de 20% (vinte por cento) para pagamento judicial, facultando-se ao
Município a compensação do crédito com eventuais valores devidos ao infrator.

 Aplicada a penalidade, o operador autuado deverá proceder ao pagamento da
multa em até 30 (trinta) dias.

Parágrafo único. Transcorrido in albis o prazo estabelecido no caput deste artigo, o
SETERB deverá sucessivamente, persistindo o inadimplemento:

I - apurar a liquidez e certeza do débito inscrevendo-o em sua dívida ativa, com acréscimo
de 10% (dez por cento) de multa moratória;

II - emitir Certidão de Dívida Ativa;

III - cobrar judicialmente o débito. (Redação dada pelo Decreto nº 11.065/2016)

 A suspensão da operação do serviço será imposta em caso de infração grave
cujas circunstâncias não justifiquem a decretação de extinção do contrato.

§ 1º A suspensão será precedida de processo administrativo onde será dado amplo direito
de defesa ao operador.

§ 2º O prazo da suspensão não será superior a 30 (trinta) dias.

 A extinção do contrato importará término da delegação e poderá ser declarada
pelo Chefe do Executivo Municipal 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 - o operador descumprir cláusulas contratuais ou disposições legais ou regulamentares
concernentes à delegação;
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III - o operador paralisar o serviço ou concorrer para tanto, ressalvadas as hipóteses
decorrentes de caso fortuito ou força maior devidamente comprovadas e comunicadas ao
Poder Concedente;

IV - o operador perder as condições econômicas, técnicas ou operacionais para manter a
adequada prestação do serviço concedido;

V - o operador não cumprir as penalidades impostas por infrações, nos devidos prazos;

VI - o operador não atender a intimação do Poder Concedente no sentido de regularizar a
prestação do serviço;

VII - o operador for condenado em sentença transitada em julgado por sonegação de
tributos, inclusive contribuições sociais.

§ 1º A decretação de extinção ou caducidade será precedida de processo administrativo
onde será dado amplo direito de defesa ao operador.

§ 2º Não será instaurado processo administrativo antes do operador ser comunicado,
detalhadamente, dos descumprimentos contratuais, dando-lhe um prazo para corrigir as
falhas e transgressões apontadas e para o enquadramento, nos termos contratuais.

 Sem prejuízo das penalidades acima, será aplicada ao licitante ou ao operador,
conforme o caso, nos termos da Lei Federal de Licitações e Contratos, declaração de
inidoneidade, pelo Prefeito Municipal.

Parágrafo Único - O prazo de vigência da declaração de inidoneidade não será superior a
05 (cinco) anos.

Capítulo II
DA INTERVENÇÃO NO SERVIÇO

 Não serão admitidas a ameaça de interrupção, nem a solução de continuidade,
bem como a deficiência grave na prestação do serviço público essencial de transporte
coletivo de passageiros, o qual deverá estar à permanente disposição do usuário.

§ 1º Para assegurar a continuidade do serviço ou para sanar deficiência grave na sua
prestação, o Município, através do SETERB, poderá intervir na execução dos serviços,
assumindo-o total ou parcialmente, através da assunção do controle dos meios materiais e
humanos vinculados ao serviço utilizados pelo operador, ou através de outros meios, a seu
exclusivo critério.

§ 2º A intervenção será formalizada por decreto do Prefeito Municipal, que deverá conter,
pelo menos:

Art. 117
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I - justificativa do ato, relacionando os motivos que levaram à medida e seus objetivos;

II - prazo da intervenção, com cláusula de prorrogação, se necessário;

III - designação do interventor e da equipe de intervenção;

IV - limites da medida.

§ 3º Assumindo o serviço, o Poder Público passará a controlar os meios a ele vinculados,
respondendo apenas pelas despesas inerentes à respectiva operação, cabendo-lhe
integralmente as suas receitas, descontadas as parcelas relativas ao custo de capital,
referentes ao patrimônio existente na data da intervenção, sem qualquer responsabilidade
para com despesas, encargos, ônus e compromissos ou obrigações em geral do operador,
para quem quer que sejam, como sócios, acionistas, empregados, fornecedores e terceiros
em geral.

§ 4º A assunção do serviço não inibe o Município de aplicar ao operador as penalidades
cabíveis, de considerar rompido o vínculo de transferência do serviço por culpa do
operador, ou ainda não desonera este da obrigação do cumprimento das sanções impostas
por infrações anteriores ao ato de intervenção.

§ 5º Para os efeitos deste artigo, será considerado caso de deficiência grave na prestação
do serviço, quando o operador:

I - realizar "lock-out", ainda que parcial;

II - apresentar elevado índice de acidentes na operação, por falta ou ineficiência de
manutenção, bem como por imprudência de seus prepostos;

III - operar com veículos sem manutenção periódica ou em estado de conservação, que não
assegure condições adequadas de utilização;

IV - incorrer em infração que seja considerada motivo para a rescisão do vínculo jurídico
pelo qual que lhe foi concedido o serviço.

 O Poder Público não se responsabilizará por pagamentos vencidos anteriormente
ao ato de intervenção, nem pelos que vencerem após seu termo inicial, exceto aqueles
considerados indispensáveis à continuidade da operação dos serviços, desde que o ato de
autorização de pagamento seja devidamente motivado e instruído.

 Finda a intervenção, o Município devolverá as instalações, equipamentos, meios e
veículos nas mesmas condições em que os recebeu, salvo os desgastes naturais
decorrentes do uso normal e decurso do tempo.

Parágrafo Único - Decorridos 60 (sessenta) dias do termo final da Intervenção, o Município
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apurará as contas dos atos praticados durante o período respectivo.

TÍTULO VI
DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

 O SETERB baixará as instruções complementares necessárias e adaptará seus
procedimentos até a plena regularização de seus processos de trabalho em conformidade
com este Regulamento.

 Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU, em 02 de agosto de 2007.

JOÃO PAULO KLEINÜBING
Prefeito Municipal

Download: Anexos
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