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LEI N.° 3.216, DE 7 DE ABRIL DE 2011 

DISPOE SOBRE O_- SERVICO DE 
TRANSPORTE COLETIVO URBANO NO 
MUNICIPIO DE MUZAMBINHO E DA 
OUTRAS PROVIDENCIAS 

A CAMARA MUNICIPAL DE MUZAMBINHO, estado de Minas Gerais, por seus 

representantes legais, aprova, e eu PREFEITO MUNICIPAL sanciono e promulgo a 

seguinte Lei: 

Art. 1° O transporte coletivo urbano, na cidade de Muzambinho constitui 
servico de utilidade publica e sera explorado diretamente pelo Municipio, ou mediante 
permissdo, concessdo ou outorga, 

Art. 2° O transporte coletivo urbano, na cidade de Muzambinho sera 
realizado com Gnibus ou micro-6nibus, em dois itinerarios, com linhas simultaneas de ida e 

volta. 

Paragrafo unico. O transporte coletivo urbano realizar-se-4 nos periodos da 
manh, tarde e noite. 

Art. 3° Entende-se por linha o trafego regular feito através de um dado 
itinerario, por veiculos de transporte coletivo de categoria determinada no art. 2° desta Lei, 
com inicio e final em ponto identificado. 

§ 1° Para os fins deste artigo, considera-se como ponto inicial e final da 
linha, o local mais distante do centro urbano atingido pelo veiculo. 

§ 2° Sera obrigatoria a construgao de abrigos para passageiros nos pontos 
finais de cada linha, ou nas proximidades deles, com indicadores ou sinais necessarios. 

Art. 4° Para efeitos desta lei, a alteracao de itinerarios, supressdo de trecho 
e prolongamento de percurso, que representem mais de 50% (cinquenta por cento) do 
percurso anterior, ou utilizac&o permanente de outro tipo de veiculo diferente do 
estabelecido no artigo 2° desta Lei, dependera de autorizacao legislativa. 

Art. 5° As concessées sero dadas por meio de termo de contrato e, as 

permissGes, por meio de termo de permissfo ou alvara de licenga. 

Paragrafo unico. A exploragao do servigo de transporte coletivo urbano por 
meio de 6nibus ou micro-6nibus sera concedida a firmas ou empresas, mediante contrato 
precedido de concorréncia publica que se processara nos termos desta lei.
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Art. 6° A exploracao direta do servico, pela Prefeitura, podera ser executada 
a qualquer tempo, por intermédio de orgdo prdprio, a ser implantado no prazo maximo de 6 
(seis) meses da data de inicio de funcionamento, observadas, no que for aplicavel, as 
disposigdes contidas nesta Lei. 

Art. 7° O preco unitario da passagem sera calculado por meio de planilhas 
em que se apurem de forma concreta o prego do servico prestado. 

Pardgrafo unico. E obrigatoria a afixagéo em todos os veiculos, em local 
visivel, interno e externo, o prego da passagem. 

Art. 8° Fica o Executivo Municipal autorizado a adquirir mediante 
procedimento licitatério os veiculos destinados ao servi¢o de transporte coletivo urbano 
para servir as linhas iniciais a serem implantadas, bem como outras que poderd&o ser 
implantadas. 

Art. 9° Os veiculos destinados ao transporte coletivo urbano deverao trazer 
inscrigdes dos itinerarios por eles percorridos, em letras visiveis, inclusive, nos vidros 
traseiros dos carros. 

Art. 10. Esta Lei devera ser regulamentada em até 45 (quarenta e cinco) 
dias, mediante Decreto, apds a data de sua publicacao. 

Art. 11. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicagao. 

Muzambinho, 7 de abril de 2011. 

 


