
LEI Nº 162 DE 27 DE FEVEREIRO DE 1970. 
 
 

Dispõe sobre as concessões dos serviços de 
transporte de passageiros em auto-ônibus, 
auto-lotação, jardineiras e outros veículos, em 
todo o território do Município de Lauro Müller. 

 
 

O DR. GIL IVO LOSSO, PREFEITO MUNICIPAL DE LAURO MÜ LLER, de 
conformidade com o art. 20, da Lei Orgânica dos Municípios, faço saber a todos os 
habitantes deste Município que a Câmara Municipal decretou e eu sanciono a 
seguinte Lei: 
 
Art. 1º - As concessões para o transporte de passageiros no Município de Lauro 
Müller serão reguladas pela presente Lei, de acordo com o Parágrafo Único do artigo 
1º da Lei Estadual nº 802, de 01 de dezembro de 1952, prevista no art. 28, item III, 
letra “b”, da Constituição Federal. 
 
Art. 2º - Os serviços públicos de transportes de passageiros mencionados no art. 1º, 
poderão ser executados mediante concessão a particulares sob a fiscalização do 
Executivo Municipal ou por sociedade de economia mista, com a participação da 
Municipalidade ou dos Governos Estadual e Federal. 
 
Parágrafo Único – A constituição de sociedade de economia mista, para os fins 
deste artigo, será regulada por lei especial, prevenindo-se os justos interesses dos 
concessionários porventura incumbidos do mesmo serviço. 
 
Art. 3º - Na outorga da concessão de transportes coletivos e no exercício das 
funções de fiscalização, o Executivo Municipal terá em vista, principalmente, as 
necessidades das populações que devem ser atendidas, a fim de lhes garantir o 
indispensável transporte rápido, seguro, confortável e nos momentos adequados. 
Levará em conta, também, a influência que a nova linha irá exercer sobre os outros 
meios de transporte já existentes, de maneira a evitar competição ruinosa com 
outras congêneres. 
 

DOS CONTRATOS DE CONCESSÃO 
 

Art. 4º - A concessão dos serviços de transporte coletivos municipais será objeto de 
contrato, cujo instrumento mencionará, obrigatoriamente, o cumprimento das 
exigências mencionadas, além de outras que foram julgadas convenientes, dentro 
dos limites estabelecidos por esta Lei: 

1. Itinerário das linhas objeto de contratos; 
2. Elaboração das tabelas de horários, indicação de itinerários e lista de preços 

de passagem; 
3. Discriminação dos veículos destinados ao serviço, sua capacidade, marca, 

número dos respectivos chassis e motores, acompanhada de fotografia dos 
mesmos veículos, de frente e de lado; 



4. Caução para a garantia da fiel observância desta Lei, na importância de NCr$ 
50,00, quando o número de veículos for de 2 (dois) até 5 (cinco) e de NCr$ 
75,00 para os demais casos. Para cada linha concedida, excedente de uma, a 
caução será aumentada à razão de NCr$ 10,00 por linha. A caução poderá 
ser prestada em títulos da dívida pública; 

5. Seguros contra acidentes de tráfego em relação a responsabilidade civil; 
6. Quitação dos impostos devidos; 
7. Vistorias dos veículos por pessoa competente designada pelo executivo 

Municipal; 
8. Fixação do prazo do contrato por cinco (5) anos, prorrogado automaticamente 

por igual período, salvo pronunciamento do Executivo Municipal ou de 
concessionário, até seis (6) meses antes do término do prazo vigente; 

9. Cumprimento das exigências estabelecidas na prévia concorrência pública, 
nos termos do artigo seguinte. 

 
DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA 

 
Art. 5º - O contrato de concessão de serviços de transportes coletivos municipais 
deverá ser precedido de concorrência pública de cujo edital deverão constar, 
obrigatoriamente, além de outras exigências que forem julgadas oportunas, as 
seguintes: 

1. Relação completa do percurso da linha municipal, objeto da concorrência, 
com as respectivas distâncias quilométricas, a indicação das localidades ou 
bairros a serem servidos e a sua posição quilométrica; 

2. Indicação do número de viagens por dia, horários das partidas e chegadas em 
cada localidade ou bairro a ser servido, segundo os cálculos prévios 
elaborados pelo Executivo Municipal. 

3. Menção do número de carros considerados indispensáveis à execução do 
serviço, tendo em vista a normal capacidade de lotação, submetida esta 
condição, entretanto, as vantagens que forem apuradas no decurso da 
concorrência; 

4. Fixação de prazo em que será admitida a apresentação da proposta daquele, 
dentro do qual, depois do encerramento da concorrência, fique o interessado 
obrigado à realização do serviço, sob pena de multa; 

5. Referência expressa às exigências estipuladas no art. 4º, bem como as 
disposições desta Lei, aplicáveis à promoção da concorrência. 

 
Art. 6º - Participando da concorrência pública o interessado deverá produzir: 

a) prova de idoneidade financeira, indicando o concorrente os meios pelos quais 
entenda de sua conveniência constituir o patrimônio destinado a garantir a 
execução dos serviços objeto da concessão, em qualquer caso deverá o 
concorrente mencionar os elementos dos quais possa dispor, para constituir, até 
30 dias depois de encerrada a concorrência e em caso de ser dada a preferência 
a sua proposta, pelo menos 60% (sessenta por cento) do mesmo patrimônio, livre 
de ônus, encargos ou reservas de domínio; 
b) prova de antecedentes criminais; 
c) prova de estar a empresa legalmente constituída e autorizada a funcionar; 



d) enumeração descritiva dos veículos destinados aos serviços objetos de 
concorrência pública, que se obrigará a adquirir, caso vença a concorrência. 

 
Art. 7º - O concorrente que já é concessionário de serviços de transportes coletivos 
municipais terá preferência, em condições de igualdade, nas concorrências abertas 
para novas linhas. 
 
Art. 8º - Fica assegurado aos atuais permissionários dos serviços de transportes 
coletivos municipais, o direito de continuar a exploração dos mesmos serviços, nas 
condições vigentes, independentes de concorrência pública. 
 
Parágrafo Único – Dentro de cento e vinte (120) dias a contar da publicação desta 
Lei, deverão ser celebrados os contratos para a continuação dos serviços por parte 
dos atuais permissionários, independente da apresentação de novos documentos, 
vigorando a partir da data do contrato, o prazo estabelecido no artigo 4º desta Lei. 
 
Art. 9º - Qualquer interessado na exploração dos serviços de transportes coletivos 
municipais poderá apresentar propostas para sua execução, de preferência em 
zonas ainda não servidas por outras concessionárias. 
 
Parágrafo Único – A proposta formulada nos termos deste artigo, acarretará, 
necessariamente, a abertura da concorrência pública, desde que o proponente 
atenda na proposta os requisitos mencionados nos artigos 4º e 5º desta Lei. 
 
 

DAS LICENÇAS E VISTORIAS 
 

Art. 10 – Nenhum veÍculo de transporte coletivo municipal poderá circular sem que o 
concessionário obtenha a necessária licença, respeitadas as exigências 
regulamentares, aplicáveis aos veículos em geral. 
 
Art. 11 – A concessão de licença deverá ser precedida de vistoria de veÍculo, 
renovando-se a vistoria duas (2) vezes por ano. 
 
Art. 12 – As vistorias serão realizadas por um perito. 
 
Parágrafo Único – Nos casos previstos neste artigo, contratará a Prefeitura um 
técnico para realizar as necessárias vistorias, arbitrando-lhe a gratificação de NCr$ 
0,50 por carro vistoriado. 
 
Art. 13 – Além dos documentos referentes à concessão de licença para o tráfego no 
veículo de transporte coletivo municipal, deverá ser fixado outro, no qual sejam 
mencionados: 

a) o itinerário da linha em que deve trafegar o veículo; 
b) o respectivo horário incluindo os momentos de saídas e chegadas nos pontos 

terminais, como nas localidades intermediárias; 
c) a lotação do veículo; 
d) os preços das passagens diretas ou por secção; 



e) os locais em que possam ser recebidas as reclamações do público. 
 
Parágrafo Único – Os preços das passagens, nos trechos em que a linha interferir 
com o percurso dos serviços urbanos, não poderá ser inferior aos cobrados por 
estes. 
 
Art. 14 – Cada veículo deverá apresentar na parte exterior sobre o parabrisa, a 
indicação (seu destino em letreiros uniformes). 
 
Art. 15 – Os veículos pertencentes a uma só empresa deverão caracterizar-se por 
determinado colorido de sua pintura externa, com a prévia autorização do Executivo 
Municipal. 
 
Art. 16 – A emissão de licença ficará condicionada à satisfação das exigências 
instituídas nesta Lei. 
 
 

DA FISCALIZAÇÃO E MULTAS 
 

Art. 17 – O Executivo Municipal, com a cooperação da Delegacia de Polícia local, 
providenciará no sentido de manter um constante serviço de fiscalização em torno 
da observância desta Lei, especialmente quanto à conservação do material rodante, 
a segurança do transporte de passageiros, sua comodidade e conforto e a 
regularidade dos horários, respeitando os preços estatuídos.  
 
Parágrafo Único – No que diz respeito a regularidade dos horários e preços de 
passagens, deverão ser afixados em locais bem visíveis e de fácil acesso ao público. 
 
Art. 18 – As tarifas, horários e itinerários quando aprovada a sua modificação, 
somente entrarão em vigor dez (10) dias depois de feita no “DIÁRIO OFICIAL” DO 
ESTADO” a respectiva publicação. 
 
Art. 19 – Os veículos deverão ser mantidos em perfeito estado, sob pena de ser 
determinada pela autoridade competente a sua retirada do tráfego, incorrendo o 
concessionário na multa prevista para os casos de inobservância da cláusula do 
contrato de concessão. 
 
Art. 20 – Ocorrendo reincidência por parte do concessionário na manutenção em 
tráfego de veículos inadequados, inconvenientes ou em estado que possam 
ocasionar prejuízos para o público, o Executivo Municipal poderá cassar a licença 
emitida, provendo anteriormente a rescisão de contrato de concessão pelo processo 
judicial adequado. 
 
Parágrafo 1º - A cassação das licenças se fará independente da indenização ou 
restituição das cauções feitas, incorrendo o infrator, ademais, nas multas previstas. 
 



§ 2º - Cassadas as licenças, deverá ser aberta dentro de sessenta (60) dias, no 
máximo, a concorrência pública para outorga da mesma concessão, não podendo 
ultrapassar de cento e vinte (120) dias o prazo para seu encerramento. 
 
Art. 21 – As multas e penalidades impostas aos concessionários de transporte 
coletivo são as seguintes: 

a) Não atendimento ao horário estabelecido = 100% (cem por cento) do salário 
mínimo; 

b) Não atendimento às prescrições da Prefeitura, quanto ao uso de uniformes 
pelos motoristas e condutores = 30% (trinta por cento) do salário mínimo; 

c) Abastecimento do coletivo com passageiros = 100% (cem por cento) do 
salário mínimo; 

d) Utilização de veículos em mau estado de conservação, afetando a segurança 
dos passageiros = 100% (cem por cento) do salário mínimo; 

e) Pela não observância da padronização e conservação da pintura dos veículos 
= 30% (trinta por cento) do salário mínimo; 

f) Não observância DE CONDIÇÕES mínimas de limpeza dos veículos, salvo 
motivo justificado = 20% (vinte por cento) do salário mínimo; 

g) Não observância das paradas obrigatórias estabelecidas pelo órgão 
competente = 100% (cem por cento) do salário mínimo; 

h) Suspensão de viagens regulares, sem autorização previa, dentro dos horários 
estabelecidos = 100% (cem por cento) do salário mínimo; 

i) Por em risco a segurança dos passageiros, por ação ou omissão, cominada 
no Código Nacional de Trânsito = 100% (cem por cento) do salário mínimo; 

 
Parágrafo Único – A reincidência culposa importa na aplicação da multa ou 
penalidade em dobro. A reincidência dolosa importa na cassação da concessão, 
bem como a negativa do pagamento da multa. 
 
Art. 22- A Prefeitura Municipal fará utilizar, para notificação dos concessionários, na 
aplicação das multas e penalidades, um talonário em três (3) vias, contendo: 

a) valor da multa; 
b) natureza da infração; 
c) local, dia e hora da infração; 
d) indicação de testemunhas, quando houver; 
e) placa do veículo e nome da empresa autuada; 
f) assinatura do fiscal. 

 
Art. 23 – Da imposição da multa caberá recurso no prazo de 15 (quinze) dias para o 
Executivo Municipal, a contar da data da notificação e independente de depósito 
prévio. 
 
§ 1º - Aprovada a alegação de força maior, será relevada a imposição da multa, 
desde que a imprevidência do concessionário ou do seu preposto responsável pelo 
serviço não haja concorrido para agravar o evento fortuito. 
 
§ 2º - De acordo com a procedência das alegações da defesa apresentada pelo 
concessionário, o prefeito Municipal poderá reduzir ou relevar a multa. 



 
§ 3º - Antes da apreciação do recurso do concessionário, o Prefeito Municipal 
determinará que seja ouvido o Fiscal que autuou a empresa. 
 
 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS  

 
Art. 24 – Os concessionários serão obrigados a fazer o transporte de malas postais, 
nos termos da Legislação Federal vigente, devendo também, expedir passes 
mensais a favor de professores públicos e alunos das escolas primárias e 
secundárias, com o abatimento de 25% (vinte e cinco por cento) para os primeiros e 
de 50% (cinqüenta por cento) para os segundos sobre os preços das tarifas 
aprovadas. 
 
§ 1º - A Prefeitura Municipal requisitará e o permissionário fornecerá, gratuitamente, 
passes livres para o encarregado da fiscalização, bem como transportará pequenos 
volumes até 10 (dez) quilos, com material do município. 
 
§ 2º - Cada passageiro poderá levar, gratuitamente, um volume com 60 (sessenta) 
centímetros de comprimento e peso de 15 (quinze) quilos, no máximo. 
 
Art. 25 – O Poder Executivo, dentro de 60 (sessenta) dias baixará regulamento para 
a execução desta Lei. 
 
Art. 26 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 
 
 

Lauro Müller, 27 de fevereiro de 1970. 
 

 
 
 

GIL IVO LOSSO 
PREFEITO MUNICIPAL 

 
 
 
 

JOACY MANOEL DA SILVA 
SECR. – CONTADOR 

 
 
 
 


