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SUMULA: Dispoe sobre a instituipao do 
Transporte Coletivo Municipal Gratuito e da 
outras providencias.

O POVO DO MUNICIPiO DE ARIRANHA DO IVAI, por seus 
representantes na CAMARA MUNICIPAL, aprovou e eu Prefeito, Municipal sanciono 
a seguinte:

LEI

Art. 1°. O transporte Coletivo Municipal Gratuito devera ser realizado 
no Municipio de Ariranha do Ivai, Estado do Parana, como um servigo publico e 
explorado diretamente pelo Municipio. gratuitamente aos usuarios do sistema.

Art. 2°. Nao estao sujeitos a disposipao desta Lei, o transporte coletivo 
com fins nao comerciais, comerciais e os reaiizados por automoveis de aluguei, 
dentro do ambito Municipal.

Art. 3°. Entende-se por linha o trafego regular feito por veiculo de 
transporte coletivo de categoria, determinada, entre dois pontos considerados 
imcio e fim de trajeto segundo o itinerario definido por ato administrative.

Art. 4°. itinerario e a sucessao de pontos estrategicos de usuarios 
alcanpados por um veiculo que se desloca entre o inicio e o fim da linha.

Art. 5°. Em ato administrative ficara definida, tendo em vista estatistica 
de trafego e elementos economicos, a necessidade ou conveniencia do 
estabelecimento de novas linhas e restripoes.

Art. 6°. O Transporte Coletivo Municipal Gratuito do municipio de 
Ariranha do ivai, devera atender as seguintes exigencias:

I - Executar o servigo de modo satisfatorio e de acordo com as 
disposipoes regufamentares;

!! -Cumprir os horarios e itineraries fixados atraves de Decreto;
III- Estacionar nos pontos previamente fixados, conforme Ato

Administrativo.

Art. 7°. Todos os veiculos utilizados nas linhas de Transportes Coletivo 
Municipal Gratuitos, deverao ser devidamente registrados em nome do 
Municipio de Ariranha do Ivai. ry-]
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Art. 8°. Os veiculos utilizados no Transporte Coletivo Municipal 
Gratuito, poderao atraves de concorrencia publica trazer em seu interior e em 
seu exterior em locais visiveis, propagandas de firmas comerciais que atraves 
de contratos deverao estar certos e ajustados os pagamentos das insergoes 
pubiicitarias, e as receitas oriundas da propaganda deverao ter seu destino na 
manutengao da frota.

Art. 9°. Os veiculos deverao ser mantidos em perfeito funcionamento, 
conservagao e asseio.

Art. 10. Fica a criterio do Municipio a retirada do trafego do veiculo que 
nao oferecer as condigoes necessarias de conforto e seguranga, bem como a 
substituigao do mesmo por outro.

Art. 11. O veiculo devera contar com todo o equipamento que devem 
ter os veiculos de transporte coletivo.

Art. 12. O numero de horarios autorizados atraves do Ato 
Administrative poderao ser ampliados ou reduzidos, sempre que exigir o 
interesse publico, apos manifestagao dos usuarios e a possibilidade do 
Municipio.

Art. 13. O veiculo de uma linha e obrigado a percorrer integralmente 
seu itinerario, salvo quando o seu emprego for permitido como reforgo de 
outros horarios e itineraries.

Art. 14. E proibido o excesso de lotagao nos veiculos, salvo naqueles 
empregados nos horarios de intenso movimento de embarque e desembarque.

Art. 15. Os veiculos quando em movimento, deverao manter as portas
fechadas.

Art. 16. E proibida a condugao de passageiros na parte externa dos 
veiculos, portas.

Art. 17. As pessoas com deficiencia, os idosos com idade igual ou 
superior a 60 (sessenta) anos, gestantes, lactantes e pessoas com criangas de 
colo terao atendirnento prioritario, nos terrnos desta Lei.

Art. 18. Sao obrigagoes dos motoristas dos veiculos de Transporte 
Coletivo Municipal Gratuito:

I - dirigir com prudencia, cautela e de acordo com as normas gerais de
transito;

II - tratar com urbanidade e respeito os usuarios;
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III - estarem uniformizados de acordo com o for determinado atraves 
de Ato Administrative;

Art. 19. O motorista nao podera abandonar o veiculo em hipotese 
alguma, sob pena de ser responsabilizado, apos o regular processo 
administrative disciplinar;

Art. 20. As despesas decorrentes do Transporte Coletivo Gratuito 
ocorrerao por conta de dotagao orgamentaria de fonte de recursos “livre”.

Art. 21. Esta lei entra em vigor na data de sua publicagao, revogadas 
as disposigoes em contrario.

Edificio do Pago Municipal de Ariranha do Ivai, aos vinte e quatro dias do mes 
de margo do ano de dois mil e virr >M24/03/2022).
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HI AGO EPIFANIO DA SILVA

Gestor Municipal


