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DECRETO Nº 64, DE 31 DE MARÇO DE 2021. 

 

“DISPÕE SOBRE A REVISÃO DO VALOR DA TA-

RIFA DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO NO 

MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE, E DÁ 

OUTRAS PROVIDÊNCIAS.” 

 

O Prefeito Municipal de Conselheiro Lafaiete, no uso de suas atribuições, com fulcro 

nos artigos 12, 90, inciso VI, 116, inciso I, alínea “i”, todos da Lei Orgânica do Muni-

cípio, e, 

 

CONSIDERANDO que a Lei Municipal nº 2.217/1980 regulamentou a Lei Municipal 

nº 1.979/1977 do serviço de transporte coletivo; 

CONSIDERANDO que o art. 90 da referida lei, aduz que a tarifa é estabelecida pelo 

Município, de modo a permitir a justa remuneração do capital, a melhoria e a expansão 

do serviço e o equilíbrio econômico-financeiro da prestação;  

CONSIDERANDO que com base no art. 91, da mesma lei, o Município poderá reexa-

minar e promover reajustamento de tarifa, sempre que for necessário;  

CONSIDERANDO previsão da Lei Orgânica Municipal, em seu art. 13, inciso XII, 

alínea “a” que compete ao Município regulamentar o transporte coletivo e determinar as 

tarifas;  

CONSIDERANDO estudos e levantamento realizado pelo Município, que identificou, 

através de parâmetros e estimativas de custos, inclusive de peças, combustível, óleo, 

impostos, dentre outros componentes tarifários, que a tarifa vigente não é suficiente para 

cobrir o custo operacional do serviço de transporte coletivo urbano; 

CONSIDERANDO que o Município realizou processo licitatório n° 003/2021 – cre-

denciamento nº 001/2021 – inexigibilidade n° 002/2021, para credenciamento emergen-

cial para permissão, a título precário, da exploração do serviço público de transporte 

coletivo urbano e rural no Município de Conselheiro Lafaiete/MG, o qual, conforme ata 

de 03/02/2021, restou deserta, sem comparecimento de interessados no objeto;  

CONSIDERANDO que o Município não tem contrato de concessão de transporte pú-

blico coletivo vigente, sendo que a prestação do serviço estava sendo realizada em de-

corrência de decisão judicial proferida nos autos n° 5001100-66.2021.8.13.0183, a qual 

está sendo descumprida; 

CONSIDERANDO que o Estado e Município estão na vigência do estado de calami-

dade pública, declarado pelo Decreto Municipal nº 585, de 17 de abril de 2020,  em vir-

tude dos problemas de saúde pública e econômicos gerados pelo enfrentamento da pan-

demia decorrente do Coronavírus (COVID-19), que foi reconhecido pela Assembleia 

Legislativa do Estado de Minas Gerais, pela Resolução nº 5.542, de 23 de abril de 2020, 

prorrogado por mais 180 dias através do Decreto n° 731, de 28 de dezembro de 2020; 

CONSIDERANDO a crise econômica, alta de índices inflacionários e aumento de pre-

ços de combustível, inclusive outros fatores acarretados pela pandemia, tornou insufici-

ente e pouco atrativo economicamente a tarifa de transporte público no Município;  
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CONSIDERANDO o último reajuste de tarifa do transporte coletivo urbano se deu em 

junho de 2019, portanto há quase 02 anos, sendo ainda anterior a pandemia e suas con-

sequências; 

CONSIDERANDO que conforme previsão legal e fatores externos, requer a interven-

ção do Poder Público, visando alcançar a justa fixação da tarifa, com vistas à vantajosi-

dade econômica, para exploração do transporte e garantir a prestação do transporte cole-

tivo urbano;  

CONSIDERANDO que para o valor apurado foi utilizado o Índice Nacional de Preços 

ao Consumidor Amplo – IPCA, do período de 05/2019 a 02/2021, chegando a patamar 

que não ultrapassa a média das tarifas de transporte público. Praticados na região;  

CONSIDERANDO que em consonância com o disposto na lei orgânica, em que todos 

os artigos impõem a aplicação de índice único e/ou oficial, sendo que o IPCA é índice 

adotado pelo Código Tributário Municipal, deve o mesmo ser aplicado visando a unifi-

cação.  

CONSIDERANDO que devido ao resultado do coeficiente tarifário, foi adotada a gra-

dação; 

 

DECRETA: 

 

Art. 1º - Fica revisado, por gradação, o valor da tarifa do Transporte Coletivo 

Urbano Municipal de Conselheiro Lafaiete para R$3,60 (três reais e sessenta centavos), 

a partir de 00:00h do dia 05 de abril de 2021 (segunda-feira). 

 

Art. 2º - Ficam os autorizatários e ou concessionários legalmente habilitados ao 

transporte coletivo urbano no Município vinculados ao cumprimento das normas e dire-

trizes previstas nas legislações atinentes à matéria. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário, entrando este decreto em vi-

gor nesta data, com efeitos a partir de 05/04/2021, sendo dada por publicado com sua 

fixação no quadro de divulgações dos atos da Administração e na forma da Lei,  

 

Palácio da Prefeitura Municipal de Conselheiro Lafaiete, 31 de março de 2021. 

 

Mário Marcus Leão Dutra 

Prefeito Municipal 

 

Cayo Marcus Noronha de Almeida Fernandes 
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Secretário Municipal de Defesa Social 

 

Leonardo José Perrim 

Departamento Municipal de Trânsito e Tráfego 


