
 LEI MUNICIPAL Nº 2.658/11 - de 28 de abril de 2011 
 

“Institui o serviço de transporte coletivo de passageiros 

no Município de Goiatuba e dá outras providências” 

 

A CÂMARA MUNICIPAL DE GOIATUBA, Estado de Goiás, APROVOU e eu, Prefeito 

Municipal, SANCIONO, a seguinte Lei: 

 

Art. 1º - Os serviços de transporte coletivo de passageiros, executados por veículos do tipo 

ônibus e/ou microônibus, reger-se-ão por esta Lei, por normas complementares editadas pelo 

Poder Executivo ou Legislativo e por ato de outorga de permissão, sem prejuízo das demais 

leis federais, estaduais e municipais a eles aplicáveis. 

 

PARÁGRAFO ÚNICO – Para os fins do disposto nesta Lei, considera-se: 

 

I – TRANSPORTE COLETIVO – O serviço prestado pelo Poder Público Municipal de 

forma indireta entre o usuário e o operador, em caráter permanente, para o transporte de 

pessoas que embarquem e desembarquem em locais devidamente aprovados pelo Poder 

Concedente da cidade de Goiatuba, previstos para os serviços de transporte coletivo de 

passageiros, regular, e convencional; 

 

II – VEÍCULO TIPO MICROÔNIBUS - Veículo automotor de transporte coletivo com 

capacidade para até vinte passageiros acomodados em assentos; 

 

III – VEÍCULO TIPO ÔNIBUS - Veículo automotor de transporte coletivo com capacidade 

para mais de vinte passageiros acomodados em assentos, ainda que, em virtude de adaptações 

com vista à maior comodidade destes; 

 

IV – PODER CONCEDENTE – A Prefeitura Municipal de Goiatuba-GO; 

 

V – PERMISSIONÁRIO - Titular por delegação conferida unilateralmente pelo Poder 

Concedente Municipal, a título precário, revogável, que legitima o operador a executar tão 

somente os serviços previstos por esta Lei, excluídos quaisquer outros serviços, inclusive os 

que dependem, para outorga de concessão ou permissão, de prévia licitação, nos termos do 

artigo 175 da Constituição Federal; 

 

VI – ÓRGÃO GESTOR - A Superintendência Municipal de Trânsito de Goiatuba é o órgão 

municipal responsável pelo planejamento, gestão, cadastro, controle e fiscalização, do sistema 

de transporte coletivo passageiro; 

 

VII – TAXA DE GERENCIAMENTO – A taxa de gerenciamento, fiscalização e expediente 

do sistema de transporte coletivo de passageiro municipal é de 2% (dois por cento) da receita, 

por linha, calculada obedecendo-se à sistemática prevista em legislação própria. 

 

Art. 2º - O serviço instituído através desta Lei objetiva satisfazer às necessidades dos   usuários 

do sistema de transporte coletivo de passageiro, sendo considerado de: 

I    –  caráter essencial; 

II  – sendo explorado de forma contínua e permanente; 



III – dentro de freqüência e regularidade determinada por meio de estudos técnicos que devem 

ser realizados, com o objetivo de determinar as linhas, os horários e planilhas tarifárias, 

considerando a melhor adequação do veículo de transporte coletivo de passageiros a sua 

função, ao meio ambiente e ao trânsito.  

 

Art. 3º - O serviço instituído por esta Lei não inclui a permanência e o contínuo 

aperfeiçoamento técnico e operacional dos outros serviços integrantes do Sistema Municipal de 

Transporte de Passageiros, em proteção dos interesses dos usuários e do interesse coletivo de 

maior fluidez e trafegabilidade viária, dentre aqueles: 

 

I   – serviço de transportes escolares; 

II  – serviço de transportes de passageiros em veículos de aluguel a taxímetro; 

III – serviço de transportes de passageiros e cargas na modalidade fretamento;  

IV – serviço de transportes complementares (moto táxi, moto frete, fretamento). 

 

Art. 4º - O transporte coletivo de passageiros é o serviço prestado por pessoa jurídica e/ou 

pessoa física entre o usuário e o operador, cujos horários, itinerários e preços são 

convencionados pelo Poder Concedente, respeitado o disposto na Constituição Federal, na Lei 

Orgânica do Município, no Código de Trânsito Brasileiro e Legislação complementar. 

 

§ 1º - O embarque e desembarque deverão ser em pontos pré-estabelecidos e devidamente 

sinalizados, quando for o caso dentro dos terminais de transporte coletivo de passageiros, 

regulares e convencionais, determinados pela Superintendência Municipal de Trânsito, com a 

finalidade de não prejudicar o trânsito em vias públicas. 

 

§ 2º - Os serviços serão prestados por pessoas físicas, organizadas em cooperativas ou pessoas 

jurídicas, constituídas na forma da legislação vigente, inscritas na Secretaria Municipal da 

Fazenda e registradas no Órgão Gestor competente para gerir o Sistema de Transportes. 

 

§ 3º - Ficam vedados, expressamente, o embarque e desembarque de passageiros fora dos 

pontos determinados para cada linha. 

 

Art. 5º - Os veículos que operarem o serviço deverão ter capacidade mínima de 20 (vinte) 

passageiros, acomodados em assentos, incluindo o motorista, e deverão atender os seguintes 

requisitos: 

 

I – idade máxima de 10 (dez) anos para entrar no serviço, contados do ano de  fabricação; 

II  – idade máxima de 20 (vinte) anos para operar os serviços, contados do ano de fabricação; 

III – registro no Departamento Estadual de Trânsito – DETRAN/GO, na categoria de 

transportes de passageiros; 

IV – vistoria anual realizada pelo Órgão Gestor; 

V  – seguro obrigatório; 

VI – seguro contra danos pessoais por passageiros transportados e danos materiais, forma a ser 

regulamentada; 

VII – caracterizados em conformidade com as normas editadas pelo Poder Concedente 

Municipal. 

 

Art. 6º - Ficará rescindida a permissão nas seguintes hipóteses. 



 

I – Inadimplência do permissionário para com os tributos, taxas municipais, que incidem sobre 

o serviço, bem como todos os demais tributos que incidam sobre o veículo; 

II – Caso o veículo seja conduzido por pessoa não habilitada na forma da legislação vigente; 

III – Por descumprimento de qualquer outro dispositivo previsto nesta Lei ou nos seus 

regulamentos. 

 

Art. 7º - O veículo devidamente registrado e vistoriado receberá um selo que deverá ser 

colocado no pára-brisa dianteiro, em local de fácil visualização. 

 

Art. 8º - O Órgão do Município somente poderá registrar um veículo para cada cooperado que 

faça prova de sua propriedade. 

 

PARÁGRAFO ÚNICO – Além do proprietário, será admitido o cadastramento de dois 

motoristas auxiliares, devidamente contratados em conformidade com as leis trabalhistas, cujas 

credenciais deverão estar expostas no interior do veículo, em local de fácil visualização, para 

identificação do condutor pelos usuários. 

 

Art. 9º - As obrigações e penalidades relativas aos serviços de transporte coletivo de 

passageiros são as fixadas no Regulamento de Transportes Coletivo do Município. 

 

Art. 10 – A outorga de todo e qualquer serviço de transporte de passageiros, regular ou 

convencional, fica subordinada a prévia e necessária licitação. 

 

Art. 11 – A inobservância dos preceitos contidos nesta lei e nas demais normas e instruções 

complementares na Superintendência Municipal de trânsito sujeitarão ao Permissionário as 

seguintes penalidades: 

 

I   – notificação; 

II  – auto de infração; 

III – revogação da permissão. 

 

Art. 12 – Será aplicada ao Permissionário a pena da multa por infrações cometidas, inclusive 

por seus prepostos, nos seguintes casos: 

 

I - Deixar de atender as notificações/intimações ou determinações referentes ao serviço: 

MULTA de 30(trinta) UFM; 

II - Deixar de prestar as informações previstas nesta Lei: MULTA de 20(vinte) UFM; 

III - Utilizar o veículo sem o selo de vistoria: MULTA de 45(quarenta e cinco) UFM; 

IV - Alterar ou rasurar o selo de vistoria: MULTA de 45(quarenta e cinco) UFM; 

V - Ocorrer cobrança de tarifa a qualquer título no veículo: MULTA de 45(quarenta e cinco) 

UFM; 

VI - Deixar de realizar a vistoria anual/semestral e não submeter o veículo à vistoria e perícias 

nas datas estabelecidas pelo órgão gestor: MULTA de 10(dez) UFM; 

VII - Confiar à direção do veículo a motorista que não esteja cadastrado no órgão gestor, 

conforme exigência desta Lei: MULTA de 45(quarenta e cinco) UFM. 

§ 1º - As multas serão cobradas sobre o valor de Referência Municipal – UFM atualizado ao 

tempo de cobrança da mesma; 



 

§ 2º - As aplicações das Notificações são de competências da fiscalização de Trânsito dos 

servidores lotados no serviço de fiscalização de transporte da Superintendência Municipal de 

Trânsito de Goiatuba. 

 

Art. 13 – Será aplicada a pena de revogação da permissão, quando o Permissionário cometer 

os seguintes atos: 

 

I – Desviar suas finalidades, agindo dolosamente em detrimento dos demais serviços de 

transporte; 

II – Transferir a permissão sem consentimento do Poder Público; 

 

Parágrafo único: Aplicada a pena a que se refere este artigo, a empresa somente poderá obter 

novo registro depois de dois anos transcorridos. 

 

Art. 14 – O Permissionário autuada por infração prevista nesta Lei, terá o prazo de 15(quinze) 

dias contados da lavratura do Auto de Infração ou notificação, o que ocorrer primeiro, para 

apresentar defesa administrativa junto a Superintendência Municipal de Trânsito de Goiatuba. 

 

Art. 15 – Decorrido o prazo de que trata o Art. 14, sem manifestação da parte, além de 

representar confissão quanto à matéria de fato, o infrator deverá no prazo de 90(noventa) dias, 

recolher o valor da multa que lhe foi imposta. 

 

I - Indeferido o recurso, o prazo conta a partir da comunicação da decisão 

II - Da decisão do art. 14 não caberá recurso para instância administrativa superior. 

 

Art. 16 – Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 

contrário, garantindo ao Executivo Municipal o prazo de 90(noventa) dias para a sua 

regulamentação. 

 

GABINETE DO PREFEITO DE GOIATUBA, Estado de Goiás, aos vinte e oito dias do 

mês de abril do ano dois mil e onze (28/04/2011). 

 

 

 

 
 

MARCELO VERCESI COELHO 

Prefeito Municipal 
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