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APRESENTAÇÃO

Em dezembro de 2013, foi firmado o Termo de Cooperação Técnica nº
003/2013 (TCT 003) entre a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) e a
Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), visando à realização de um estudo
para subsidiar o aprimoramento do arcabouço regulatório do transporte ferroviário de
passageiros sob jurisdição federal.
O estudo é composto por nove produtos:
PRODUTO 1: Análise da legislação aplicável aos serviços de transporte ferroviário de passageiros
PRODUTO 2: Conceituação e organização sistêmica dos serviços de transporte ferroviário de passageiros no Brasil
PRODUTO 3: Requisitos para a autorização da prestação do serviço de
transporte ferroviário de passageiros
PRODUTO 4: Indicadores de demanda e atributos de oferta dos serviços de
transporte ferroviário de passageiros
PRODUTO 5: Modelo para o cálculo do valor do Seguro de Responsabilidade
Civil
PRODUTO 6: Metodologia para definição do valor da tarifa do transporte ferroviário de passageiros
PRODUTO 7: Avaliação e adequação da legislação vigente
PRODUTO 8: Fiscalização na prestação do serviço de transporte ferroviário
de passageiros
PRODUTO 9: Treinamento e capacitação
Este relatório apresenta o resultado da primeira atividade do Produto 2, relativa ao levantamento de situações existentes no que diz respeito à conceituação e à
organização sistêmica dos serviços de transporte ferroviário de passageiros no Brasil.
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1 INTRODUÇÃO
O Produto 2 do presente estudo tem por objeto a “conceituação e organização
sistêmica dos serviços de transporte ferroviário de passageiros no Brasil”, e no seu
conjunto compreende:
2.1 Levantamento de situações existentes;
2.2 Conceituação dos serviços de transporte ferroviário de passageiros;
2.3 Alternativas de organização dos serviços de transporte ferroviário de passageiros.
A atividade 2.1 envolve a realização de um levantamento das situações existentes nos sistemas ferroviários de transporte de passageiros no Brasil, inclusive
quanto aos instrumentos de delegação dos serviços. Os resultados obtidos, acrescidos dos conceitos observados em sistemas brasileiros de outros modais – rodoviário
e aquaviário – e comparados com as informações e subsídios de práticas internacionais colhidos no Produto 1, fundamentarão a proposta para a conceituação estruturada dos serviços ferroviários de passageiros no Brasil, objeto da atividade 2.2.
Com base nessa proposta de conceituação, na atividade 2.3 será consolidada
e analisada criticamente a evolução histórica da organização dos serviços ferroviários de passageiros no Brasil e apresentadas propostas de organização para a situação atual e futura com suas respectivas consequências.
O Produto 2 interage, especialmente, com o Produto 3 que visa à formulação
de uma proposta de requisitos para a autorização da prestação de serviço não regular, observando as condições de serviço adequado. Interage, também, com o Produto 6, que tem por objetivo a proposição de uma metodologia de identificação dos
custos e determinação das tarifas dos serviços considerando suas características, e
com o Produto 7, que compreende o objetivo principal do presente estudo, quer seja,
a avaliação da legislação brasileira vigente e a elaboração de proposta de sua adequação.
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2 LEVANTAMENTO DE SITUAÇÕES EXISTENTES
O art. 175 da Constituição Federal confere ao poder público a incumbência da
prestação de serviços públicos, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, sempre por meio de licitação e na forma da lei. Seu parágrafo único determina a
emissão de lei para regulamentar, entre outros assuntos, o regime das empresas
concessionárias e permissionárias de serviços públicos. O texto constitucional, no
art. 37, ainda estabelece que a contratação de obras, serviços, compras e alienações pela administração pública direta e indireta de quaisquer dos Poderes, ressalvados os casos especificados na legislação, ocorrerá mediante processo de licitação
pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes.
O art. 37 foi regulamentado pela Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993. Já a
regulamentação do art. 175 deu-se em 13 de fevereiro de 1995, pela Lei nº 8.987,
que fixou regras para a prestação dos serviços, direitos e obrigações dos usuários,
política tarifária, processo licitatório, encargos do poder concedente e das delegatárias e elaboração do contrato. Tanto o art. 175 da CF/1988, quanto a Lei nº
8.987/1995, dispõem apenas sobre os regimes de concessão e permissão, omitindo
a autorização, um regime bastante adotado para a delegação 1 de serviços públicos
de transporte. Contudo, esse regime não foi excluído ou invalidado, visto que o art.
21, inciso XII, da CF/1988 confere à União a competência de “explorar, diretamente

1

No que diz respeito ao tema da descentralização dos serviços públicos, os vocábulos “outorga” e “delegação” não comungam de um consenso conceitual na legislação vigente. Por um lado, a
Lei nº. 8.987/1995, que regula o regime de concessão e permissão do serviço público no âmbito federal, define nos incisos do seu art. 2º, que tanto concessão (nas duas modalidades – incisos II e III)
quanto permissão (inciso IV), constituem-se através de uma “delegação” feita pelo poder concedente.
Já o art. 5º do mesmo diploma legal fala em “outorga de concessão ou permissão”. Por outro lado, a
Lei nº 10.233/2001, que criou a ANTT e a Antaq, em seu art. 12, inciso I, estabelece como uma de
suas diretrizes gerais a descentralização das ações de sua competência através de “convênios de delegação” com “outras entidades públicas” ou mediante “outorgas de autorização, concessão ou permissão”. O art. 13 da mesma Lei, por sua vez, reafirma que as “outorgas” se darão sob a forma de
concessão e/ou permissão.
Essa dissonância reflete-se também entre os autores de Direito Administrativo (ver: BANDEIRA DE MELLO, 2010, p. 707, 713; GASPARINI, 2011, p. 421; DI PIETRO, 2007, p. 91), embora não
haja disputa pelo conceito. Hely Lopes Meirelles, buscando dar termo à confusão, delimita os conceitos neste sentido (2010, p. 364): “Há outorga quando o Estado cria uma entidade e a ela transfere,
por lei, determinado serviço público ou de utilidade pública. Há delegação quando o Estado transfere,
por contrato (concessão ou consórcio público) ou ato unilateral (permissão ou autorização), unicamente a execução do serviço, para que o delegado o preste ao público em seu nome e por sua conta
e risco, nas condições regulamentares e sob controle estatal.”
Considerando a divergência apresentada, neste Relatório usaremos os termos “delegação” e
“outorga” sem a preocupação de seu correto enquadramento. No entanto, visando a um consenso no
âmbito do Projeto, esse assunto será discutido em momento oportuno.
ANTT/Supas/Suepe - UFSC/LabTrans
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ou mediante autorização, concessão ou permissão” os serviços de transporte que
especifica.
A Lei nº 9.074, de 7 de julho de 1995, que estabelece normas para outorga e
prorrogações das concessões e permissões de serviços públicos, é mais explícita
sobre o assunto. Em seu art. 2º, § 3º, desobriga a aplicação do regime de concessão
ou permissão ao transporte rodoviário e aquaviário de pessoas, realizado por operadoras de turismo no exercício dessa atividade, bem como em caráter privativo de organizações públicas ou privadas, ainda que de forma regular. Ainda assim, não há
alusão ao transporte ferroviário.
Em nível federal, a regulamentação que possibilita a delegação do transporte
ferroviário sob regime de autorização veio com a Lei nº 10.233, de 5 de junho de
2001, que entre outras disposições criou a ANTT. Nos artigos 13 e 14, a mencionada
Lei dispõe não apenas sobre esse regime, mas sobre todas as formas mediante as
quais serão realizadas as delegações de competência da Agência. Por similaridade
ao art. 2º, § 3º, da Lei nº 9.074/1995, um dos critérios utilizados para determinar a
adoção da modalidade é a característica operacional do serviço em questão: se há
ou não regularidade na frequência de sua execução. Portanto, o regime de delegação está associado ao tipo de prestação do serviço que, em qualquer esfera de jurisdição, obedece ao disposto nas Leis nº 8.666/1993, nº 8.987/1995 e nº
9.074/1995.
Por sua vez, o serviço pode ser operado segundo uma variedade de formas
caracterizadas pela organização espacial do sistema, pelo nível de conforto, tecnologia empregada, distância de percurso, velocidade média, característica da demanda atendida, contexto da delegação, etc. Conforme o órgão regulador, os serviços
ganham conceituações diversas para características semelhantes, dificultando as
confrontações para análises de serviços idênticos sob jurisdições diferentes. Os
conceitos estão bem definidos nos modais rodoviário e aquaviário, mas não no ferroviário, uma vez que, no Brasil, esse tipo de transporte restringe-se, basicamente,
aos serviços de metrô em áreas urbanas e metropolitanas.
O que torna a situação ainda mais confusa no modal ferroviário são as constantes referências a serviços, ora pela abrangência do atendimento espacial, ora pela tecnologia empregada, ora pelas características operacionais, reportando-se ao
mesmo serviço como se fossem coisas diferentes. Por exemplo: trem urbano, trem
regional, metrô, transporte de alta velocidade – TAV, veículo leve sobre trilho – V LT,
20
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trem suburbano, trem metropolitano, transporte de média velocidade – TMV, monotrilho, etc. Até entre os especialistas no assunto há divergências, especialmente em
se tratando da definição de trem urbano e metrô.
Essas considerações mostram a importância de se conhecer a organização
sistêmica e os conceitos dos serviços para se estabelecer a forma de sua delegação, cumprindo os preceitos legais.
Quanto ao transporte urbano, a Lei nº 12.587, de 3 de janeiro de 2012, que
institui as diretrizes da Política Nacional de Mobilidade Urbana, assim define:
o

Art. 4 Para os fins desta Lei, considera-se:
I - transporte urbano: conjunto dos modos e serviços de transporte
público e privado utilizados para o deslocamento de pessoas e cargas nas
cidades integrantes da Política Nacional de Mobilidade Urbana;
[...]
VI - transporte público coletivo: serviço público de transporte de passageiros acessível a toda a população mediante pagamento individualizado,
com itinerários e preços fixados pelo poder público;
VII - transporte privado coletivo: serviço de transporte de passageiros
não aberto ao público para a realização de viagens com características operacionais exclusivas para cada linha e demanda;
VIII - transporte público individual: serviço remunerado de transporte
de passageiros aberto ao público, por intermédio de veículos de aluguel, para a realização de viagens individualizadas;
[...]
X - transporte motorizado privado: meio motorizado de transporte de
passageiros utilizado para a realização de viagens individualizadas por intermédio de veículos particulares;
XI - transporte público coletivo intermunicipal de caráter urbano: serviço de transporte público coletivo entre Municípios que tenham contiguidade nos seus perímetros urbanos;
XII - transporte público coletivo interestadual de caráter urbano: serviço de transporte público coletivo entre Municípios de diferentes Estados que
mantenham contiguidade nos seus perímetros urbanos; e
XIII - transporte público coletivo internacional de caráter urbano: serviço de transporte coletivo entre Municípios localizados em regiões de fronteira cujas cidades são definidas como cidades gêmeas.

A Lei nº 12.587/2012 envolve, pois, uma tentativa de uniformizar os conceitos.
O levantamento de situações existentes no setor de transporte ferroviário de
passageiros tem como objetivo o conhecimento do que vem sendo adotado, principalmente, no que diz respeito à organização e conceituação dos seus serviços e
seus instrumentos de delegação, de forma a subsidiar os estudos que proporão a
conceituação estruturada dos serviços ferroviários de passageiros no Brasil, objeto
da segunda atividade do Produto 2.
A pesquisa teve como base os documentos levantados no Produto 1, referentes à legislação brasileira – federal, estadual e municipal –, da qual foram extraídos
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excertos que mostram, de maneira explícita ou não, as variáveis estudadas.
Primeiramente são apresentados os resultados obtidos para os serviços terrestres e aquaviários sob jurisdição da União. Em seguida, para os estaduais, considerando todas as unidades da federação e alguns municípios que podem oferecer
subsídios para o estudo. Em todos os casos foram considerados os documentos que
especificam sua aplicação aos serviços ferroviários e os que presumivelmente a generalizam omitindo os modais de transporte que se subordinam a seus dispositivos.

2.1 Situação dos serviços federais
A delegação dos serviços ferroviários federais está regulamentada na Lei nº
10.233, de 5 de junho de 2001. Nos artigos 13 e 14 são apresentadas as formas
mediante as quais devem ser realizadas as delegações dos serviços ferroviários, rodoviários e aquaviários. Pela combinação desses dois artigos têm-se:
a) concessão, quando se tratar, entre outras:
− de exploração de ferrovias, rodovias, vias navegáveis, precedida ou não
de obra pública;
− de prestação de serviços de transporte ferroviário de passageiros associado à exploração da infraestrutura ferroviária;
b) permissão, quando se tratar, entre outras:
− de prestação regular de serviços de transporte rodoviário coletivo interestadual semiurbano de passageiros,
− de prestação regular de serviços de transporte ferroviário de passageiros
desvinculados da exploração da infraestrutura;
c) autorização, quando se tratar, entre outras:
− de prestação de serviços de transporte rodoviário de passageiros, sob
regime de afretamento;
− de prestação de serviços de transporte ferroviário não regular de passageiros, não associado à exploração da infraestrutura;
− de prestação regular de serviços de transporte rodoviário coletivo interestadual e internacional de passageiros;
− de prestação de serviços de transporte aquaviário.
A conceituação de serviço “regular” vem, por similaridade, da legislação do
transporte rodoviário, assim considerada no Decreto nº 2.521, de 20 de março de
22
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1998:
Art. 3º Para os fins deste Decreto, considera-se:
[...]
XXXVII - serviço regular: é aquele delegado para execução de transporte
rodoviário coletivo interestadual e internacional de passageiros entre dois
pontos terminais, aberto ao público em geral, com tarifas estabelecidas e
com esquema operacional aprovado pela Agência Nacional de Transportes
Terrestres - ANTT. (Incluído pelo Decreto nº 8.083, de 2013)

Para os regulares, não está definida uma caracterização complementar que
os conceitue além de “regulares”, nem que os insira num sistema composto por uma
rede organizada de serviços de passageiros.
Para os incluídos na categoria de “não regular”, o mais próximo de uma conceituação encontra-se na Resolução ANTT nº 359, de 26 de novembro de 2003,
que, referindo-se ao transporte com finalidade histórico-cultural, coloca que este poderá se caracterizar pela implantação de museu estático e dinâmico, com o fim de
contribuir para a preservação do patrimônio histórico e memória das ferrovias (art.
11). Quanto à prestação do serviço de transporte ferroviário de caráter não regular e
eventual com finalidade comemorativa, o art. 12 estabelece que este se caracteriza
pela realização de um evento específico e isolado. Mas, na prática, alguns desses
serviços são operados durante todo o ano. Quanto à delegação, com base no texto
da Lei nº 10.233/2001, a referida Resolução estabelece que a prestação de serviços
de transporte ferroviário de passageiros de finalidade turística, histórico-cultural e
comemorativa, poderá ser realizada mediante autorização emitida pela Agência. Cabe ressaltar que a Lei nº 11.771, de 17 de setembro de 2008, considera turismo as
atividades realizadas por pessoas físicas durante viagens e estadas em lugares diferentes do seu entorno habitual, por um período inferior a um ano, com finalidade de
lazer, negócios ou outras.
No Brasil, especialmente em nível federal, o transporte ferroviário de passageiros não é expressivo. Atualmente, sob o controle da ANTT, vinculada ao Ministério dos Transportes, além dos serviços turísticos, histórico-culturais e comemorativos, classificados como não regulares, existem apenas três serviços regulares. O
primeiro, na Estrada de Ferro Vitória a Minas (664 km), entre as cidades de Vitória/ES e Belo Horizonte/MG, o segundo, na Estrada de Ferro Carajás (892 km), ligando as cidades de São Luís/MA e Parauapebas/PA; em ambos os casos, o serviço público do transporte de passageiros foi outorgado em regime de concessão, em
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30 de junho de 1997, à então Cia Vale do Rio Doce (CVRD), atual Vale S.A. (VALE,
2015). O terceiro serviço realiza o transporte de passageiros entre Curitiba/PR e Paranaguá/PR, percorrendo um total de 110 km (SERRA VERDE EXPRESS, 2015).
Trata-se de um contrato de permissão de uso firmado entre a extinta Rede Ferroviária Federal S.A e o Consórcio Pontal do Paraná Ltda. em 7 de março de 1997, com a
interveniência da então Ferrovia Sul Atlântica S.A., atual América Latina Logística
S.A. (ALL). Esse contrato foi prorrogado pela Resolução nº 1884, de 14 de março de
2007, que “anui à prorrogação do Contrato nº 01/ERCUB/RFFSA /97 celebrado entre
a extinta Rede Ferroviária Federal S.A. RFFSA, a Serra Verde Express Ltda. e a ALL
– América Latina Logística S.A.”.
Até 1984, os serviços metroviários/trens urbanos nas regiões metropolitanas
de Belo Horizonte, Maceió, Recife, João Pessoa, Natal, Porto Alegre, São Paulo, Rio
de Janeiro, Salvador e Fortaleza eram operados pela Rede Ferroviária Federal S.A.
(RFFSA), quando foram transferidos para a Companhia Brasileira de Trens Urbanos
(CBTU), criada pelo Decreto-lei n° 89.396, de 22 de fevereiro daquele ano, pela mudança da denominação e do objeto social da então Empresa de Engenharia Ferroviária S.A. (Engefer).
Em 1993, foi editada a Lei nº 8.693, de 3 de agosto de 1993, dispondo sobre
a descentralização dos serviços de transporte ferroviário coletivo de passageiros, urbanos e suburbanos, da União para os Estados e Municípios. Com fundamento nessa Lei, os sistemas de São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador e Fortaleza foram transferidos para os seus respectivos Governos Estaduais. Restando, assim, ainda sob
jurisdição federal os serviços metroviários/trens urbanos nas regiões metropolitanas
de Belo Horizonte, Recife, Maceió, João Pessoa e Natal, a cargo da CBTU, e na Região Metropolitana de Porto Alegre, a cargo da Empresa de Trens Urbanos de Porto
Alegre S.A. (Trensurb), ambas vinculadas ao Ministério das Cidades pelo Decreto n°
4.566, de 1° de janeiro de 2003.
O panorama institucional obedece à organização mostrada na Figura 1, onde
se pode observar a atuação direta de três diferentes ministérios sobre o transporte
ferroviário de passageiros: Ministério dos Transportes, Ministério das Cidades e Ministério da Justiça.
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Figura 1 – Organograma do setor de transporte terrestre e aquaviário em nível federal

Fontes: Marinha do Brasil, Ministério das Cidades, Ministério da Defesa, Ministério da Justiça, Ministério dos Transportes,
Presidência da República, Secretaria de Portos.
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Ao Conselho Nacional de Integração de Políticas de Transporte (Conit), criado
pelo art. 5º da Lei nº 10.233, de 5 de junho de 2001, vinculado à Presidência da República, e regulamentado pelo Decreto nº 6.550 de 27 de agosto de 2008, compete
propor políticas nacionais de integração dos diferentes modos de transporte de pessoas e bens. As políticas setoriais são estabelecidas pelo Ministério dos Transportes, órgão da administração pública federal direta que tem como áreas de atuação,
entre outras, a política nacional de transportes dos modais ferroviário, rodoviário e
aquaviário.
A regulação da atividade de exploração da infraestrutura ferroviária e rodoviária federal e da atividade de prestação de serviços de transporte terrestre está a cargo da ANTT, que também tem por atribuição supervisionar e fiscalizar as atividades
de prestação de serviços e de exploração da infraestrutura de transportes, exercidas
por terceiros.
A competência para a implementação da política de infraestrutura terrestre
encontra-se dividida entre duas instituições: o Departamento Nacional de Infraestrutura (Dnit) é órgão gestor e executor, em sua esfera de atuação, da infraestrutura de
transporte rodoviário e ferroviário do Sistema Federal de Viação, responsável pela
operação, manutenção, restauração ou reposição, adequação de capacidade e ampliação mediante construção de novas vias e terminais, bem como pelo estabelecimento de padrões, normas e especificações técnicas para os programas de segurança operacional, sinalização, manutenção ou conservação, restauração ou reposição de vias, terminais e instalações e para a elaboração de projetos e execução de
obras viárias, conforme disposto na Lei nº 10.233/2001 e no Decreto nº 8.489, de 10
de julho de 2015; e a Valec Engenharia, Construções e Ferrovias S.A., responsável
pela construção, operação e exploração de infraestrutura ferroviária, e pela execução da política de livre acesso ao Subsistema Ferroviário Federal 2, nos termos do
Decreto nº 8.134, de 28 de outubro de 2013. A legislação não deixa claro o limite de
competências sobre a construção de novas ferrovias, mas, na prática, essa atividade
é realizada somente pela Valec, ficando o Dnit com a implantação de contornos fer2

Definido pelo art. 20 da Lei nº 12.379, de 6 de janeiro de 2011, como aquele constituído pelas
ferrovias existentes ou planejadas, pertencentes aos grandes eixos de integração interestadual, interregional e internacional, que satisfaçam a pelo menos um dos seguintes critérios: I - atender grandes
fluxos de transporte de carga ou de passageiros; II - possibilitar o acesso a portos e terminais do Sistema Federal de Viação; III - possibilitar a articulação com segmento ferroviário internacional; IV promover ligações necessárias à segurança nacional. Integram também o Subsistema Ferroviário Federal os pátios e terminais, as oficinas de manutenção e demais instalações de propriedade da União.
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roviários urbanos.
No que diz respeito ao transporte de alta velocidade, a construção da infraestrutura é de competência da Empresa de Planejamento e Logística S.A. (EPL), instituída pela Lei n.º 12.404, de 04 de maio de 2011, com o objetivo de: planejar e promover o desenvolvimento do serviço de transporte ferroviário de alta velocidade de
forma integrada com as demais modalidades de transporte, por meio de estudos,
pesquisas, construção da infraestrutura, operação e exploração do serviço, administração e gestão de patrimônio, desenvolvimento tecnológico e atividades destinadas
à absorção e transferência de tecnologias; e prestar serviços na área de projetos,
estudos e pesquisas destinados a subsidiar o planejamento da logística e dos transportes no País, consideradas as infraestruturas, plataformas e os serviços pertinentes aos modos rodoviário, ferroviário, dutoviário, aquaviário e aeroviário.
O poder de polícia sobre as rodovias é exercido pelo Departamento de Polícia
Rodoviária Federal, integrante da estrutura organizacional do Ministério da Justiça.
Para as ferrovias, o executivo foi autorizado a criar o Departamento de Polícia Ferroviária pela Lei nº 8.028, de 12 de abril de 1990. Tal autorização foi repetida na Lei
n° 8.490, de 19 de novembro de 1992, e o Departamento foi finalmente criado em
2003, pela Lei nº 10.683, de 28 de maio, como parte integrante da estrutura básica
do Ministério da Justiça. Contudo, ainda não foi estruturado e sequer aparece na estrutura regimental do Ministério aprovada pelo Decreto nº 6.061, de 15 de março de
2007.
O transporte aquaviário é regulado pela Agência Nacional de Transportes
Aquaviários (Antaq), criada inicialmente na estrutura do Ministério dos Transportes,
conforme a Lei nº 10.233/2001, e posteriormente transferida para a Secretaria de
Portos da Presidência da República (SEP/PR), nos termos das alterações efetuadas
pela Lei nº 12.815, de 5 de junho de 2013, e da estrutura regimental da SEP/PR
aprovada pelo Decreto nº 8.088, de 2 de setembro de 2013. À Antaq cabe, ainda, a
supervisão e fiscalização das atividades de prestação de serviços de transporte
aquaviário e de exploração da infraestrutura portuária e aquaviária. A gestão e execução da infraestrutura estão, também, na esfera de atuação do Dnit, que desenvolve atividades de execução de projetos e obras de infraestrutura, institui padrões e
normas técnicas para o seu controle e para sua segurança e operação, e executa
atividades de manutenção, recuperação, programas de segurança e operação de infraestrutura aquaviária. A Companhia Docas do Maranhão (Codomar), vinculada ao
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Ministério dos Transportes, também pode desempenhar funções de administração,
manutenção e melhoria das vias navegáveis por delegação do Governo Federal,
mediante a assinatura de Convênio ou outro instrumento que o substitua. A fiscalização quanto à segurança do tráfego aquaviário é exercida pela Diretoria de Portos
e Costas (DPC), vinculada à Diretoria Geral de Navegação (DGN) do Comando da
Marinha do Brasil, pertencente à estrutura organizacional do Ministério da Defesa.
Conclui-se, portanto, que a estrutura organizacional de modo geral, possivelmente em função das sucessivas mudanças, precisa de um melhor delineamento
dos limites de competências, não apenas para as instituições com objetivos voltados
exclusivamente para o setor de transportes, como também para aquelas com maior
abrangência que, na maioria das vezes, não tem o transporte como seu objetivo
principal. É necessária, ainda, clareza para a correta interpretação dos dispositivos
legais pertinentes. Além disso, os serviços ferroviários federais carecem de uma regulamentação específica que os conceitue e organize para possibilitar seu tratamento dentro de um contexto inequívoco. Apenas a infraestrutura está contemplada com
a definição de uma classificação pela legislação vigente, conforme a Lei nº 12.379,
de 6 de janeiro de 2011, que dispõe sobre o Sistema Nacional de Viação (SNV).
No Quadro 1 estão os textos extraídos dos diplomas legais que embasaram
as considerações acima apresentadas. A seleção dos textos obedeceu aos seguintes critérios:
a) o que determina a Constituição Federal sobre a matéria;
b) a legislação que regulamenta os dispositivos constitucionais pertinentes;
c) a regulação específica do transporte ferroviário de passageiros no que diz
respeito aos regimes estabelecidos para a delegação, conceituação e organização dos serviços;
d) a regulação do transporte de passageiros em geral, ou específica para
transportes terrestres, considerando que o ferroviário está incluso na aplicação da norma;
e) as Resoluções emitidas pela ANTT;
f) outros normativos que possam contribuir para a identificação das variáveis
pesquisadas ou se configurar como potenciais subsídios para a proposição de conceituação e alternativas de organização dos serviços de transporte ferroviário de passageiros, como por exemplo a regulação específica
do transporte rodoviário e hidroviário de passageiros.
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Quadro 1 – Excertos da legislação federal do transporte terrestre e aquaviário
(continua)

Excertos da legislação federal do transporte terrestre e aquaviário
Normativo

Ementa / Fonte

Ementa: Instituir um Estado Democrático, destinado a assegurar o exercício dos
direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade fraConstituição da Reterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social e comprometipública
Federativa
da, na ordem interna e internacional, com a solução pacífica das controvérsias,
do Brasil, de 1988
promulgamos, sob a proteção de Deus, a seguinte CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL.
Fonte: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm
Art. 21. Compete à União:
[...]
IX - elaborar e executar planos nacionais e regionais de ordenação do território e de desenvolvimento econômico e social;
[...]
XII - explorar, diretamente ou mediante autorização, concessão ou permissão:
[...]
c) a navegação aérea, aeroespacial e a infra-estrutura aeroportuária;
d) os serviços de transporte ferroviário e aquaviário entre portos brasileiros e fronteiras nacionais, ou que
transponham os limites de Estado ou Território;
e) os serviços de transporte rodoviário interestadual e internacional de passageiros;
f) os portos marítimos, fluviais e lacustres;
[...]
XIV - organizar e manter a polícia civil, a polícia militar e o corpo de bombeiros militar do Distrito Federal, bem
como prestar assistência financeira ao Distrito Federal para a execução de serviços públicos, por meio de fundo próprio; XV - organizar e manter os serviços oficiais de estatística, geografia, geologia e cartografia de âmbito nacional;
[...]
XX - instituir diretrizes para o desenvolvimento urbano, inclusive habitação, saneamento básico e transportes
urbanos;
XXI - estabelecer princípios e diretrizes para o sistema nacional de viação;
[...]
Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre:
[...]
IX - diretrizes da política nacional de transportes;
X - regime dos portos, navegação lacustre, fluvial, marítima, aérea e aeroespacial;
XI - trânsito e transporte;
[...]
XXII - competência da polícia federal e das polícias rodoviária e ferroviária federais;
[...]
Parágrafo único. Lei complementar poderá autorizar os Estados a legislar sobre questões específicas das matérias relacionadas neste artigo.
Ementa: Instituir um Estado Democrático, destinado a assegurar o exercício dos
direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolConstituição da Re- vimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade frapública
Federativa terna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida, na ordem interna e internacional, com a solução pacífica das controvérsias,
do Brasil, de 1988
promulgamos, sob a proteção de Deus, a seguinte CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL.
Fonte: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm
Art. 30. Compete aos Municípios:
[...]
V - organizar e prestar, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, os serviços públicos de interesse local, incluído o de transporte coletivo, que tem caráter essencial;
[...]
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Quadro 1 – Excertos da legislação federal do transporte terrestre e aquaviário
(continuação)

Excertos da legislação federal do transporte terrestre e aquaviário
Normativo

Ementa / Fonte

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e
eficiência e, também, ao seguinte:
[...]
XXI - ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes,
com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos
termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações.
Art. 144. A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, através dos seguintes órgãos:
[...]
III polícia ferroviária federal;
[...]
§ 3º A polícia ferroviária federal, órgão permanente, organizado e mantido pela União e estruturado em carreira, destina-se, na forma da lei, ao patrulhamento ostensivo das ferrovias federais.
[...]
§ 10. A segurança viária, exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do
seu patrimônio nas vias públicas:
I - compreende a educação, engenharia e fiscalização de trânsito, além de outras atividades previstas em lei,
que assegurem ao cidadão o direito à mobilidade urbana eficiente; e
II - compete, no âmbito dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, aos respectivos órgãos ou entidades
executivos e seus agentes de trânsito, estruturados em Carreira, na forma da lei.
Art. 175. Incumbe ao Poder Público, na forma da lei, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão,
sempre através de licitação, a prestação de serviços públicos.
Parágrafo único. A lei disporá sobre:
I - o regime das empresas concessionárias e permissionárias de serviços públicos, o caráter especial de seu
contrato e de sua prorrogação, bem como as condições de caducidade, fiscalização e rescisão da concessão
ou permissão;
II - os direitos dos usuários;
III - política tarifária;
IV - a obrigação de manter serviço adequado.
Ementa: Regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, institui norLei nº 8.666, de 21 de mas para licitações e contratos da Administração Pública e dá outras providênjunho de 1993
cias.
Fonte: http://www.planalto.gov.br/ccivil _03/leis/l8666cons.htm
Art. 1º Esta Lei estabelece normas gerais sobre licitações e contratos administrativos pertinentes a obras, serviços, inclusive de publicidade, compras, alienações e locações no âmbito dos Poderes da União, dos Estados,
do Distrito Federal e dos Municípios.
Parágrafo único. Subordinam-se ao regime desta Lei, além dos órgãos da administração direta, os fundos especiais, as autarquias, as fundações públicas, as empresas públicas, as sociedades de economia mista e demais entidades controladas direta ou indiretamente pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios.
Art. 2º As obras, serviços, inclusive de publicidade, compras, alienações, concessões, permissões e locações
da Administração Pública, quando contratadas com terceiros, serão necessariamente precedidas de licitação,
ressalvadas as hipóteses previstas nesta Lei.
[...]
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Ementa: Dispõe sobre o regime de concessão e permissão da prestação de serLei nº 8.987, de 13 de viços públicos previsto no art. 175 da Constituição Federal, e dá outras provifevereiro de 1995
dências.
Fonte: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8987compilada.htm
Art. 1º As concessões de serviços públicos e de obras públicas e as permissões de serviços públicos reger-seão pelos termos do art. 175 da Constituição Federal, por esta Lei, pelas normas legais pertinentes e pelas cláusulas dos indispensáveis contratos.
Parágrafo único. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios promoverão a revisão e as adaptações necessárias de sua legislação às prescrições desta Lei, buscando atender as peculiaridades das diversas
modalidades dos seus serviços.
Art. 2º Para os fins do disposto nesta Lei, considera-se:
[...]
II - concessão de serviço público: a delegação de sua prestação, feita pelo poder concedente, mediante licitação, na modalidade de concorrência, à pessoa jurídica ou consórcio de empresas que demonstre capacidade
para seu desempenho, por sua conta e risco e por prazo determinado;
III - concessão de serviço público precedida da execução de obra pública: a construção, total ou parcial, conservação, reforma, ampliação ou melhoramento de quaisquer obras de interesse público, delegada pelo poder
concedente, mediante licitação, na modalidade de concorrência, à pessoa jurídica ou consórcio de empresas
que demonstre capacidade para a sua realização, por sua conta e risco, de forma que o investimento da concessionária seja remunerado e amortizado mediante a exploração do serviço ou da obra por prazo determinado;
IV - permissão de serviço público: a delegação, a título precário, mediante licitação, da prestação de serviços
públicos, feita pelo poder concedente à pessoa física ou jurídica que demonstre capacidade para seu desempenho, por sua conta e risco.
Ementa: Estabelece normas para outorga e prorrogações das concessões e
Lei nº 9.074, de 7 de
permissões de serviços públicos e dá outras providências.
julho de 1995
Fonte: http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/leis/L9074cons.htm
Art. 2º É vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios executarem obras e serviços públicos por meio de concessão e permissão de serviço público, sem lei que lhes autorize e fixe os termos, dispensada a lei autorizativa nos casos de saneamento básico e limpeza urbana e nos já referidos na Constituição
Federal, nas Constituições Estaduais e nas Leis Orgânicas do Distrito Federal e Municípios, observado, em
qualquer caso, os termos da Lei nº 8.987, de 1995.
[...]
§ 3º Independe de concessão ou permissão o transporte:
I - aquaviário, de passageiros, que não seja realizado entre portos organizados;
II - rodoviário e aquaviário de pessoas, realizado por operadoras de turismo no exercício dessa atividade;
III - de pessoas, em caráter privativo de organizações públicas ou privadas, ainda que em forma regular.
Decreto nº 1.832, de Ementa: Aprova o Regulamento dos Transportes Ferroviários.
4 de março de 1996
Fonte: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/ decreto/1996/d1832.htm
Art. 2° A construção de ferrovias, a operação ou exploração comercial dos serviços de transporte Ferroviário
poderão ser realizadas pelo Poder Público ou por empresas privadas, estas mediante concessão da União.
Ementa: Dispõe sobre a exploração, mediante permissão e autorização, de serDecreto nº 2.521, de viços de transporte rodoviário interestadual e internacional de passageiros e dá
20 de março de 1998 outras providências.
Fonte: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/D2521.htm
Art. 3º Para os fins deste Decreto, considera-se:
[...]
XXXVII - serviço regular: é aquele delegado para execução de transporte rodoviário coletivo interestadual e internacional de passageiros entre dois pontos terminais, aberto ao público em geral, com tarifas estabelecidas e
com esquema operacional aprovado pela Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT.
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Ementa: Dispõe sobre a reestruturação dos transportes aquaviário e terrestre,
cria o Conselho Nacional de Integração de Políticas de Transporte, a Agência
Lei nº 10.233, de 5 de Nacional de Transportes Terrestres, a Agência Nacional de Transportes Aquavijunho de 2001
ários e o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, e dá outras
providências.
Fonte: http://www.planalto.gov.br/ ccivil_03/leis/leis_2001/l10233.htm
Art. 5º Fica criado o Conselho Nacional de Integração de Políticas de Transporte – CONIT, vinculado à Presidência da República, com a atribuição de propor ao Presidente da República políticas nacionais de integração
dos diferentes modos de transporte de pessoas e bens, [...]
Art. 12. Constituem diretrizes gerais do gerenciamento da infraestrutura e da operação dos transportes aquaviário e terrestre:
I - descentralizar as ações, sempre que possível, promovendo sua transferência a outras entidades públicas,
mediante convênios de delegação, ou a empresas públicas ou privadas, mediante outorgas de autorização,
concessão ou permissão, conforme dispõe o inciso XII do art. 21 da Constituição Federal;
[...]
Art. 13. Ressalvado o disposto em legislação específica, as outorgas a que se refere o inciso I do caput do art.
12 serão realizadas sob a forma de:
I - concessão, quando se tratar de exploração de infraestrutura de transporte público, precedida ou não de obra
pública, e de prestação de serviços de transporte associados à exploração da infra-estrutura;
[...]
IV - permissão, quando se tratar de:
a) prestação regular de serviços de transporte terrestre coletivo interestadual semiurbano de passageiros desvinculados da exploração da infraestrutura;
b) prestação regular de serviços de transporte ferroviário de passageiros desvinculados da exploração de infraestrutura;
V - autorização, quando se tratar de:
a) prestação não regular de serviços de transporte terrestre coletivo de passageiros;
[...]
e) prestação regular de serviços de transporte terrestre coletivo interestadual e internacional de passageiros
desvinculados da exploração da infraestrutura.
[...]
Ementa: Dispõe sobre a reestruturação dos transportes aquaviário e terrestre,
cria o Conselho Nacional de Integração de Políticas de Transporte, a Agência
Lei nº 10.233, de 5 de Nacional de Transportes Terrestres, a Agência Nacional de Transportes Aquavijunho de 2001
ários e o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, e dá outras
providências.
Fonte: http://www.planalto.gov.br/ ccivil_03/leis/leis_2001/l10233.htm
Art. 14. Ressalvado o disposto em legislação específica, o disposto no art. 13 aplica-se conforme as seguintes
diretrizes:
I - depende de concessão:
a) a exploração das ferrovias, das rodovias, das vias navegáveis e dos portos organizados que compõem a infraestrutura do Sistema Nacional de Viação;
b) o transporte ferroviário de passageiros e cargas associado à exploração da infra-estrutura ferroviária;
III - depende de autorização:
b) o transporte rodoviário de passageiros, sob regime de afretamento;
c) a construção e a exploração das instalações portuárias de que trata o art. 8º da Lei na qual foi convertida a
Medida Provisória nº 595, de 6 de dezembro de 2012;
e) o transporte aquaviário;
f) o transporte ferroviário não regular de passageiros, não associado à exploração da infraestrutura.
i) o transporte ferroviário de cargas não associado à exploração da infraestrutura, por operador ferroviário independente; e
j) transporte rodoviário coletivo regular interestadual e internacional de passageiros, que terá regulamentação
específica expedida pela ANTT;
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IV - depende de permissão:
a) transporte rodoviário coletivo regular interestadual semiurbano de passageiros;
b) o transporte ferroviário regular de passageiros não associado à infraestrutura.
§ 1º As outorgas de concessão ou permissão serão sempre precedidas de licitação, conforme prescreve o art.
175 da Constituição Federal.
[...]
Art. 21. Ficam instituídas a Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT e a Agência Nacional de
Transportes Aquaviários - ANTAQ, entidades integrantes da administração federal indireta, submetidas ao regime autárquico especial e vinculadas, respectivamente, ao Ministério dos Transportes e à Secretaria de Portos
da Presidência da República, nos termos desta Lei.
Art. 22. Constituem a esfera de atuação da ANTT:
I – o transporte ferroviário de passageiros e cargas ao longo do Sistema Nacional de Viação;
II – a exploração da infra-estrutura ferroviária e o arrendamento dos ativos operacionais correspondentes;
III – o transporte rodoviário interestadual e internacional de passageiros;
IV – o transporte rodoviário de cargas;
V – a exploração da infra-estrutura rodoviária federal;
VI – o transporte multimodal;
VII – o transporte de cargas especiais e perigosas em rodovias e ferrovias.
Art. 24. Cabe à ANTT, em sua esfera de atuação, como atribuições gerais:
I – promover pesquisas e estudos específicos de tráfego e de demanda de serviços de transporte;
II – promover estudos aplicados às definições de tarifas, preços e fretes, em confronto com os custos e os benefícios econômicos transferidos aos usuários pelos investimentos realizados;
III - propor ao Ministério dos Transportes, nos casos de concessão e permissão, os planos de outorgas, instruídos por estudos específicos de viabilidade técnica e econômica, para exploração da infraestrutura e a prestação de serviços de transporte terrestre;
IV – elaborar e editar normas e regulamentos relativos à exploração de vias e terminais, garantindo isonomia
no seu acesso e uso, bem como à prestação de serviços de transporte, mantendo os itinerários outorgados e
fomentando a competição;
V – editar atos de outorga e de extinção de direito de exploração de infra-estrutura e de prestação de serviços
de transporte terrestre, celebrando e gerindo os respectivos contratos e demais instrumentos administrativos;
VI – reunir, sob sua administração, os instrumentos de outorga para exploração de infra-estrutura e prestação
de serviços de transporte terrestre já celebrados antes da vigência desta Lei, resguardando os direitos das partes e o equilíbrio econômico-financeiro dos respectivos contratos;
VII – proceder à revisão e ao reajuste de tarifas dos serviços prestados, segundo as disposições contratuais,
após prévia comunicação ao Ministério da Fazenda;
VIII – fiscalizar a prestação dos serviços e a manutenção dos bens arrendados, cumprindo e fazendo cumprir
as cláusulas e condições avençadas nas outorgas e aplicando penalidades pelo seu descumprimento;
[...]
XVII - exercer, diretamente ou mediante convênio, as competências expressas no inciso VIII do art. 21 da Lei
no 9.503, de 23 de setembro de 1997 - Código de Trânsito Brasileiro, nas rodovias federais por ela administradas.
XVIII - dispor sobre as infrações, sanções e medidas administrativas aplicáveis aos serviços de transportes.
[...]
Art. 25. Cabe à ANTT, como atribuições específicas pertinentes ao Transporte Ferroviário:
I – publicar os editais, julgar as licitações e celebrar os contratos de concessão para prestação de serviços de
transporte ferroviário, permitindo-se sua vinculação com contratos de arrendamento de ativos operacionais;
[...]
III – publicar editais, julgar as licitações e celebrar contratos de concessão para construção e exploração de
novas ferrovias, com cláusulas de reversão à União dos ativos operacionais edificados e instalados;
IV – fiscalizar diretamente, com o apoio de suas unidades regionais, ou por meio de convênios de cooperação,
o cumprimento das cláusulas contratuais de prestação de serviços ferroviários e de manutenção e reposição
dos ativos arrendados;
V – regular e coordenar a atuação dos concessionários, assegurando neutralidade com relação aos interesses
dos usuários, orientando e disciplinando o tráfego mútuo e o direito de passagem de trens de passageiros e
cargas e arbitrando as questões não resolvidas pelas partes;
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VI – articular-se com órgãos e instituições dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios para conciliação
do uso da via permanente sob sua jurisdição com as redes locais de metrôs e trens urbanos destinados ao
deslocamento de passageiros;
[...]
Art. 79. Fica criado o Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes – DNIT, pessoa jurídica de direito público, submetido ao regime de autarquia, vinculado ao Ministério dos Transportes.
[...]
Art. 80. Constitui objetivo do DNIT implementar, em sua esfera de atuação, a política formulada para a administração da infra-estrutura do Sistema Federal de Viação, compreendendo sua operação, manutenção, restauração ou reposição, adequação de capacidade, e ampliação mediante construção de novas vias e terminais,
segundo os princípios e diretrizes estabelecidos nesta Lei.
Art. 81. A esfera de atuação do DNIT corresponde à infra-estrutura do Sistema Federal de Viação, sob a jurisdição do Ministério dos Transportes, constituída de:
I - vias navegáveis, inclusive eclusas ou outros dispositivos de transposição hidroviária de níveis;
II – ferrovias e rodovias federais;
III - instalações e vias de transbordo e de interface intermodal, exceto as portuárias;
IV - (revogado).
Art. 82. São atribuições do DNIT, em sua esfera de atuação:
I – estabelecer padrões, normas e especificações técnicas para os programas de segurança operacional, sinalização, manutenção ou conservação, restauração ou reposição de vias, terminais e instalações;
II – estabelecer padrões, normas e especificações técnicas para a elaboração de projetos e execução de obras
viárias;
III – fornecer ao Ministério dos Transportes informações e dados para subsidiar a formulação dos planos gerais
de outorga e de delegação dos segmentos da infra-estrutura viária;
IV - administrar, diretamente ou por meio de convênios de delegação ou cooperação, os programas de operação, manutenção, conservação, restauração e reposição de rodovias, ferrovias, vias navegáveis, eclusas ou
outros dispositivos de transposição hidroviária de níveis, em hidrovias situadas em corpos de água de domínio
da União, e instalações portuárias públicas de pequeno porte;
V - gerenciar, diretamente ou por meio de convênios de delegação ou cooperação, projetos e obras de construção e ampliação de rodovias, ferrovias, vias navegáveis, eclusas ou outros dispositivos de transposição hidroviária de níveis, em hidrovias situadas em corpos de água da União, e instalações portuárias públicas de
pequeno porte, decorrentes de investimentos programados pelo Ministério dos Transportes e autorizados pelo
orçamento geral da União;
[...]
XIII - desenvolver estudos sobre transporte ferroviário ou multimodal envolvendo estradas de ferro;
XIV - projetar, acompanhar e executar, direta ou indiretamente, obras relativas a transporte ferroviário ou multimodal, envolvendo estradas de ferro do Sistema Federal de Viação, excetuadas aquelas relacionadas com os
arrendamentos já existentes;
XV - estabelecer padrões, normas e especificações técnicas para a elaboração de projetos e execução de
obras viárias relativas às estradas de ferro do Sistema Federal de Viação;
XVI - aprovar projetos de engenharia cuja execução modifique a estrutura do Sistema Federal de Viação, observado o disposto no inciso IX do caput deste artigo.
[...]
§ 1º As atribuições a que se refere o caput não se aplicam aos elementos da infra-estrutura concedidos ou arrendados pela ANTT e pela ANTAQ.
§ 2º No exercício das atribuições previstas neste artigo e relativas a vias navegáveis, o DNIT observará as
prerrogativas específicas da autoridade marítima.
[...]
Art. 103. A Companhia Brasileira de Trens Urbanos – CBTU e a Empresa de Transportes Urbanos de Porto
Alegre S.A. – TRENSURB transferirão para os Estados e Municípios a administração dos transportes ferroviários urbanos e metropolitanos de passageiros, conforme disposto na Lei nº 8.693, de 3 de agosto
de 1993.
[...]
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Ementa: Dispõe sobre a organização da Presidência da República e dos MinistéLei nº 10.683, de 28
rios, e dá outras providências.
de maio de 2003
Fonte: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2003/L10.683.htm
Art. 1º A Presidência da República é constituída, essencialmente:
[...]
§ 1º Integram a Presidência da República, como órgãos de assessoramento imediato ao Presidente da República:
[...]
V - o Conselho Nacional de Integração de Políticas de Transporte;
[...]
Art. 11. Ao Conselho Nacional de Integração de Políticas de Transporte compete assessorar o Presidente da
República na formulação de políticas nacionais de integração dos diferentes modos de transporte de pessoas e
bens, nos termos do art. 5º da Lei no 10.233, de 5 de junho de 2001.
Art. 25. Os Ministérios são os seguintes:
[...]
III - das Cidades;
[...]
XXII - dos Transportes;
[...]
Art. 27. Os assuntos que constituem áreas de competência de cada Ministério são os seguintes:
[...]
III - Ministério das Cidades:
a) política de desenvolvimento urbano;
b) políticas setoriais de habitação, saneamento ambiental, transporte urbano e trânsito;
c) promoção, em articulação com as diversas esferas de governo, com o setor privado e organizações nãogovernamentais, de ações e programas de urbanização, de habitação, de saneamento básico e ambiental,
transporte urbano, trânsito e desenvolvimento urbano;
d) política de subsídio à habitação popular, saneamento e transporte urbano;
e) planejamento, regulação, normatização e gestão da aplicação de recursos em políticas de desenvolvimento
urbano, urbanização, habitação, saneamento básico e ambiental, transporte urbano e trânsito;
f) participação na formulação das diretrizes gerais para conservação dos sistemas urbanos de água, bem como
para a adoção de bacias hidrográficas como unidades básicas do planejamento e gestão do saneamento;
[...]
XXII - Ministério dos Transportes:
a) política nacional de transportes ferroviário, rodoviário e aquaviário;
[...]
§ 8º As competências atribuídas ao Ministério dos Transportes nas alíneas a e b do inciso XXII compreendem:
I - a formulação, coordenação e supervisão das políticas nacionais;
II - a participação no planejamento estratégico, o estabelecimento de diretrizes para sua implementação e a definição das prioridades dos programas de investimentos;
III - a aprovação dos planos de outorgas;
IV - o estabelecimento de diretrizes para a representação do Brasil nos organismos internacionais e em convenções, acordos e tratados referentes aos meios de transportes;
V - a formulação e supervisão da execução da política referente ao Fundo de Marinha Mercante, destinado à
renovação, recuperação e ampliação da frota mercante nacional, em articulação com os Ministérios da Fazenda, do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior e do Planejamento, Orçamento e Gestão;
VI - o estabelecimento de diretrizes para afretamento de embarcações estrangeiras por empresas brasileiras
de navegação e para liberação do transporte de cargas prescritas.
[...]
Art. 32. São transferidas as competências:
[...]
XI - do Ministério dos Transportes, relativas ao transporte urbano, para o Ministério das Cidades.
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Ementa: Dispõe sobre os procedimentos relativos à prestação não regular e
Resolução ANTT nº
eventual de serviços de transporte ferroviário de passageiros com finalidade tu359, de 26 de norística, histórico-cultural e comemorativa.
vembro de 2003
Fonte: http://appweb2.antt.gov.br/resolucoes/00400/resolucao359_2003. htm
Art. 1º A prestação de serviços de transporte ferroviário de passageiros de finalidade turística, histórico-cultural
e comemorativa, poderá ser realizada por entidades públicas ou privadas, mediante autorização concedida pela ANTT, nos termos da presente Resolução.
Parágrafo único. É vedado o transporte ferroviário de passageiros de que trata esta Resolução, sem prévia e
expressa autorização da ANTT.
Art. 2º O transporte ferroviário de passageiros, de caráter não regular e eventual, será autorizado pela ANTT,
por solicitação da entidade interessada, mediante a apresentação de requerimento, acompanhada da documentação a seguir especificada:
[...]
Art. 11. O transporte ferroviário de passageiros, não regular e eventual, com finalidade histórico-cultural, poderá se caracterizar pela implantação de museu estático e dinâmico, com o fim de contribuir para a preservação
do patrimônio histórico e memória das ferrovias.
Art. 12. A prestação do serviço de transporte ferroviário de caráter não regular e eventual com finalidade comemorativa caracteriza-se pela realização de um evento específico e isolado.
Ementa: Dispõe sobre a vinculação das entidades integrantes da administração
Decreto nº 6.129, de
pública federal indireta.
20 de junho de 2007
Fonte: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2007/Decreto/D6129.htm
Art. 1º A vinculação das autarquias, fundações, empresas públicas e sociedades de economia mista aos Ministérios e a outros órgãos da administração pública federal fica estabelecida na forma do Anexo a este Decreto.
ANEXO
[...]
VI - Ministério das Cidades:
a) Companhia Brasileira de Trens Urbanos - CBTU; e
b) Empresa de Trens Urbanos de Porto Alegre S.A. - TRENSURB;
XXIV - Ministério dos Transportes:
a) Agência Nacional de Transportes Aquaviários - ANTAQ;
b) Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT;
c) Companhia Docas do Maranhão - CODOMAR;
[...]
e) Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes - DNIT;
[...]
g) VALEC - Engenharia, Construções e Ferrovias S.A; e
[...]
Ementa: Dispõe sobre a Política Nacional de Turismo, define as atribuições do
Governo Federal no planejamento, desenvolvimento e estímulo ao setor turístiLei nº 11.771, de 17 co; revoga a Lei no 6.505, de 13 de dezembro de 1977, o Decreto-lei no 2.294, de
de setembro de 2008 21 de novembro de 1986, e dispositivos da Lei no 8.181, de 28 de março de 1991;
e dá outras providências.
Fonte: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2008/lei/l11771.htm
Art. 2º Para os fins desta Lei, considera-se turismo as atividades realizadas por pessoas físicas durante viagens e estadas em lugares diferentes do seu entorno habitual, por um período inferior a 1 (um) ano, com finalidade de lazer, negócios ou outras.
[...]
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Quadro 1 – Excertos da legislação federal do transporte terrestre e aquaviário
(continuação)

Excertos da legislação federal do transporte terrestre e aquaviário
Normativo

Ementa / Fonte

Ementa: Acrescenta e altera dispositivos na Lei nº 5.917, de 10 de setembro de
1973, que aprova o Plano Nacional de Viação; reestrutura a VALEC - Engenharia,
Construções e Ferrovias S.A.; encerra o processo de liquidação e extingue a
Lei nº 11.772, de 17 Empresa Brasileira de Planejamento de Transportes - GEIPOT; altera as Leis nº
de setembro de 2008 9.060, de 14 de junho de 1995, 11.297, de 9 de maio de 2006, e 11.483, de 31 de
maio de 2007; revoga a Lei nº 6.346, de 6 de julho de 1976, e o inciso I do caput do art. 1º da Lei nº 9.060, de 14 de junho de 1995; e dá outras providências.
Fonte:http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2008/lei/l11772.htm>
Art. 8º A VALEC - Engenharia, Construções e Ferrovias S.A., sociedade por ações controlada pela União, fica
transformada em empresa pública, sob a forma de sociedade por ações, vinculada ao Ministério dos Transportes, nos termos previstos nesta Lei.
§ 1º A função social da Valec é a construção e exploração de infra-estrutura ferroviária.[...]
§ 3º A Valec sujeitar-se-á ao regime jurídico próprio das empresas privadas, inclusive quanto aos direitos e
obrigações civis, comerciais, trabalhistas e tributários.
Art. 9º Compete à Valec, em conformidade com as diretrizes do Ministério dos Transportes:
I - administrar os programas de operação da infra-estrutura ferroviária, nas ferrovias a ela outorgadas;
II - coordenar, executar, controlar, revisar, fiscalizar e administrar obras de infra-estrutura ferroviária que lhes
forem outorgadas;
III - desenvolver estudos e projetos de obras de infra-estrutura ferroviária;
IV - construir, operar e explorar estradas de ferro, sistemas acessórios de armazenagem, transferência e manuseio de produtos e bens a serem transportados e, ainda, instalações e sistemas de interligação de estradas
de ferro com outras modalidades de transportes; [...]
Ementa: Dispõe sobre o Sistema Nacional de Viação - SNV; altera a Lei no 9.432,
de 8 de janeiro de 1997; revoga as Leis nos 5.917, de 10 de setembro de 1973,
6.346, de 6 de julho de 1976, 6.504, de 13 de dezembro de 1977, 6.555, de 22 de
agosto de 1978, 6.574, de 30 de setembro de 1978, 6.630, de 16 de abril de 1979,
6.648, de 16 de maio de 1979, 6.671, de 4 de julho de 1979, 6.776, de 30 de abril
de 1980, 6.933, de 13 de julho de 1980, 6.976, de 14 de dezembro de 1980, 7.003,
de 24 de junho de 1982, 7.436, de 20 de dezembro de 1985, 7.581, de 24 de dezembro de 1986, 9.060, de 14 de junho de 1995, 9.078, de 11 de julho de 1995,
9.830, de 2 de setembro de 1999, 9.852, de 27 de outubro de 1999, 10.030, de 20
Lei nº 12.379, de 6 de de outubro de 2000, 10.031, de 20 de outubro de 2000, 10.540, de 1o de outubro
janeiro de 2011
de 2002, 10.606, de 19 de dezembro de 2002, 10.680, de 23 de maio de 2003,
10.739, de 24 de setembro de 2003, 10.789, de 28 de novembro de 2003, 10.960,
de 7 de outubro de 2004, 11.003, de 16 de dezembro de 2004, 11.122, de 31 de
maio de 2005, 11.475, de 29 de maio de 2007, 11.550, de 19 de novembro de 2007,
11.701, de 18 de junho de 2008, 11.729, de 24 de junho de 2008, e 11.731, de 24
de junho de 2008; revoga dispositivos das Leis nos 6.261, de 14 de novembro de
1975, 6.406, de 21 de março de 1977, 11.297, de 9 de maio de 2006, 11.314, de 3
de julho de 2006, 11.482, de 31 de maio de 2007, 11.518, de 5 de setembro de
2007, e 11.772, de 17 de setembro de 2008; e dá outras providências.
Fonte:http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Lei/L12379.htm
Art. 3º O Sistema Federal de Viação SFV é composto pelos seguintes subsistemas: [...]
II - Subsistema Ferroviário Federal; [...]
Art. 21. As ferrovias integrantes do Subsistema Ferroviário Federal são classificadas, de acordo com a sua orientação geográfica, nas seguintes categorias:
I - Ferrovias Longitudinais: as que se orientam na direção Norte-Sul;
II - Ferrovias Transversais: as que se orientam na direção Leste-Oeste;
III - Ferrovias Diagonais: as que se orientam nas direções Nordeste-Sudoeste e Noroeste-Sudeste;
IV - Ferrovias de Ligação: as que, orientadas em qualquer direção e não enquadradas nas categorias discriminadas nos incisos I a III, ligam entre si ferrovias ou pontos importantes do País, ou se constituem em ramais
coletores regionais; e
V - Acessos Ferroviários: segmentos de pequena extensão responsáveis pela conexão de pontos de origem ou
destino de cargas e passageiros a ferrovias discriminadas nos incisos I a IV.
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Quadro 1 – Excertos da legislação federal do transporte terrestre e aquaviário
(continuação)

Excertos da legislação federal do transporte terrestre e aquaviário
Normativo

Ementa / Fonte

Ementa: Autoriza a criação da Empresa de Planejamento e Logística S.A. - EPL;
estabelece medidas voltadas a assegurar a sustentabilidade econômicofinanceira do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES;
Lei nº 12.404, de 4 de
dispõe sobre a autorização para garantia do financiamento do Trem de Alta Vemaio de 2011
locidade - TAV, no trecho entre os Municípios do Rio de Janeiro, Estado do Rio
de Janeiro, e Campinas, Estado de São Paulo; e dá outras providências.
Fonte:http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Lei/L12404.htm
Art. 2º Fica o Poder Executivo autorizado a criar empresa pública, denominada Empresa de Planejamento e
Logística S.A. - EPL, vinculada ao Ministério dos Transportes, com prazo de duração indeterminado.
Art. 3º A EPL tem por objeto:
I - planejar e promover o desenvolvimento do serviço de transporte ferroviário de alta velocidade de forma integrada com as demais modalidades de transporte, por meio de estudos, pesquisas, construção da infraestrutura, operação e exploração do serviço, administração e gestão de patrimônio, desenvolvimento tecnológico e
atividades destinadas à absorção e transferência de tecnologias; e
II - prestar serviços na área de projetos, estudos e pesquisas destinados a subsidiar o planejamento da logística e dos transportes no País, consideradas as infraestruturas, plataformas e os serviços pertinentes aos modos
rodoviário, ferroviário, dutoviário, aquaviário e aeroviário.
Ementa: Institui as diretrizes da Política Nacional de Mobilidade Urbana; revoga
dispositivos dos Decretos-leis nºs 3.326, de 3 de junho de 1941, e 5.405, de 13 de
Lei nº 12.587, de 3 de abril de 1943, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), aprovada pelo Decrejaneiro de 2012
to-lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, e das Leis nºs 5.917, de 10 de setembro de
1973, e 6.261, de 14 de novembro de 1975; e dá outras providências.
Fonte: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/lei/l12587.htm
Art. 4º Para os fins desta Lei, considera-se:
I - transporte urbano: conjunto dos modos e serviços de transporte público e privado utilizados para o deslocamento de pessoas e cargas nas cidades integrantes da Política Nacional de Mobilidade Urbana;
[...]
VI - transporte público coletivo: serviço público de transporte de passageiros acessível a toda a população mediante pagamento individualizado, com itinerários e preços fixados pelo poder público;
VII - transporte privado coletivo: serviço de transporte de passageiros não aberto ao público para a realização
de viagens com características operacionais exclusivas para cada linha e demanda;
VIII - transporte público individual: serviço remunerado de transporte de passageiros aberto ao público, por intermédio de veículos de aluguel, para a realização de viagens individualizadas;
[...]
XI - transporte público coletivo intermunicipal de caráter urbano: serviço de transporte público coletivo entre
Municípios que tenham contiguidade nos seus perímetros urbanos;
XII - transporte público coletivo interestadual de caráter urbano: serviço de transporte público coletivo entre
Municípios de diferentes Estados que mantenham contiguidade nos seus perímetros urbanos; e
XIII - transporte público coletivo internacional de caráter urbano: serviço de transporte coletivo entre Municípios
localizados em regiões de fronteira cujas cidades são definidas como cidades gêmeas.
Ementa: Aprova a Estrutura Regimental e o Quadro Demonstrativo dos Cargos
Decreto nº 7.717, de
em Comissão e das Funções Gratificadas do Ministério dos Transportes.
4 de abril de 2012
Fonte:http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2011-2014/2012/Decreto/D7717.htm
Art. 1º O Ministério dos Transportes, órgão da administração pública federal direta, tem como áreas de competência os seguintes assuntos:
I - política nacional de transportes ferroviário, rodoviário e aquaviário;
II - marinha mercante, vias navegáveis e portos fluviais e lacustres, excetuados os outorgados às companhias
docas; e
III - participação na coordenação dos transportes aeroviários e serviços portuários.
Parágrafo único. As áreas de competências atribuídas nos incisos I e II do caput compreendem:
I - a formulação, coordenação e supervisão das políticas nacionais;
II - a participação no planejamento estratégico, o estabelecimento de diretrizes para sua implementação e a definição das prioridades dos programas de investimentos;
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Excertos da legislação federal do transporte terrestre e aquaviário
Normativo

Ementa / Fonte

III - a aprovação dos planos de outorgas;
IV - o estabelecimento de diretrizes para a representação do Brasil nos organismos internacionais e em convenções, acordos e tratados referentes aos meios de transportes;
[...]
Art. 2º O Ministério dos Transportes tem a seguinte estrutura organizacional:
I - órgãos de assistência direta e imediata ao Ministro de Estado:
a) Gabinete;
b) Secretaria-Executiva:
1. Subsecretaria de Assuntos Administrativos; e
2. Subsecretaria de Planejamento e Orçamento; e
c) Consultoria Jurídica;
II - órgãos específicos singulares:
a) Secretaria de Política Nacional de Transportes:
1. Departamento de Planejamento de Transportes; e
2. Departamento de Informações em Transportes;
b) Secretaria de Gestão dos Programas de Transportes:
1. Departamento de Programas de Transportes Terrestres;
2. Departamento de Programas de Transportes Aquaviários; e
3. Departamento de Avaliação e Desenvolvimento Estratégico; e
c) Secretaria de Fomento para Ações de Transportes:
1. Departamento da Marinha Mercante; e
2. Departamento de Concessões;
III - entidades vinculadas:
a) autarquias:
1. Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT;
2. Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT; e
3. Agência Nacional de Transportes Aquaviários - ANTAQ;
b) empresa pública:
1. VALEC - Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.; e
c) sociedade de economia mista: Companhia Docas do Maranhão - CODOMAR; e
IV - órgão colegiado: Conselho Diretor do Fundo da Marinha Mercante - CDFMM.

2.2 Situação dos serviços estaduais e municipais
Na esfera estadual, encontram-se os serviços intermunicipais de média e longa distâncias, bem como os metropolitanos executados por trens urbanos e metrôs,
e ainda os operados no Distrito Federal. Para a seleção dos textos das legislações
foram adotados os seguintes critérios:
a) a regulação específica dos serviços de transporte ferroviário de passageiros, no que diz respeito aos regimes estabelecidos para a delegação dos
serviços, aos conceitos e classificações;
b) a regulação dos serviços de transporte de passageiros em geral, ou específica para transportes terrestres, considerando que o ferroviário está incluso na aplicação da norma, ou por já fazer parte do sistema, ou pela intenção do legislador deixar a legislação apta a recepcionar esse modal;
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c) a regulação do transporte rodoviário e aquaviário de passageiros, considerando a possibilidade da obtenção de subsídios para o modal ferroviário,
no que couber;
d) a regulação institucional do transporte de passageiros:
− quanto à competência para a delegação dos serviços de transporte ferroviário de passageiros,
− quanto à competência para a delegação dos serviços rodoviários e
aquaviários de passageiros, e
− quanto à organização institucional do setor de transportes de passageiros – ferroviário, rodoviário e aquaviário –, incluindo a infraestrutura.
Para a seleção das legislações municipais, foram coletados os normativos referentes aos regimes estabelecidos para a delegação, à conceituação e à organização, bem como os que estabelecem a organização institucional do sistema de transporte de passageiros, seguindo os seguintes critérios:
a) a legislação incidente sobre os serviços de transporte coletivo de passageiros nas capitais que compõem as regiões metropolitanas objeto da préanálise realizada no Produto 1 para compor a amostra dos serviços com
características urbanas, independentemente dos resultados obtidos naquele momento. São elas: Belo Horizonte/MG, Recife/PE, Rio de Janeiro/RJ e São Paulo/SP;
b) a legislação do sistema metroviário de Curitiba/PR, por ser a única das
demais capitais de estado a possuir regulação específica para esse modal.
Outros normativos, com potencial para contribuir com subsídios para os estudos, integram igualmente a seleção.
A partir dos resultados obtidos, foram construídos os organogramas dos órgãos envolvidos no sistema de transporte pesquisado.

2.2.1 Dados levantados
Nos Quadros 2 a 34 são apresentadas as legislações estaduais e municipais
levantadas conforme os critérios supracitados. Nas Figuras 2 a 28 constam as estruturas organizacionais envolvendo os órgãos atuantes no setor de transportes nos
Estados e no Distrito Federal.
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Acre
Quadro 2 – Excertos da legislação do transporte terrestre e aquaviário no Estado do Acre
(continua)

Excertos da legislação do transporte terrestre e aquaviário no Estado do Acre
Normativo

Ementa / Fonte

Lei Complementar nº Ementa: Dispõe sobre a estrutura básica do Departamento de Estradas de Ro170, de 31 de julho dagem, Infra-Estrutura Hidroviária e Aeroportuária do Acre – DERACRE.
de 2007
Fonte: http://www.al.ac.leg.br/leis/wp-content/uploads/2014/09/LeiComp170.pdf
Art. 1º O Departamento de Estradas de Rodagem, Infra-Estrutura Hidroviária e Aeroportuária do Acre – DERACRE constitui-se em entidade autárquica com personalidade jurídica de direito público, com autonomia financeira, técnica, administrativa e patrimonial e vincula-se à Secretaria de Estado de Infra-Estrutura, Obras
Públicas e Habitação- SEOPH.
Art. 2º O DERACRE tem por finalidade formular e gerir a política estadual de transportes rodoviários, hidroviários e aeroviários, provendo o controle, coordenação, execução e fiscalização das concessões ou permissões
de serviços públicos no âmbito de sua competência, da infra-estrutura de transportes em geral e dos padrões
de segurança e qualidade relacionados ao setor,
[...]
Lei Complementar nº Ementa: Dispõe sobre a estrutura administrativa do Poder Executivo do Estado
247, de 17 de feverei- do Acre e dá outras providências.
ro de 2012
Fonte: http://www.al.ac.leg.br/leis/wp-content/uploads/2014/09/LeiComp247.pdf
Art. 7º A administração direta é organizada com base na hierarquia, na gestão matricial e na desconcentração
administrativa, sendo composta pelos seguintes órgãos:
V - Secretarias de Estado:
[...]
v) Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras Públicas – SEOP.
Art. 8º Aos órgãos integrantes da governadoria e as secretarias de Estado, dentre outras atribuições, compete:
[...]
XXXI - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras Públicas - SEOP:
a) prover subsídios para a formulação e execução das políticas governamentais estratégicas nas áreas de
transporte, energia, saneamento, recursos hídricos e obras públicas;
b) realizar o planejamento e estabelecer a logística necessária ao desenvolvimento de ações em infraestrutura;
c) planejar, elaborar e coordenar projetos técnicos de obras públicas do Estado, a partir de planejamentos setoriais;
e d) estabelecer interface, com os órgãos afins, necessária ao desenvolvimento de ações em infraestrutura.
Art. 16. Vinculam-se à:
[...]
VI - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras Públicas - SEOP:
a) Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária do Acre - DERACRE;
b) Agência Reguladora dos Serviços Públicos do Estado do Acre - AGEAC;
c) Departamento Estadual de Pavimentação e Saneamento - DEPASA; e
[...]
Lei Complementar nº Ementa: Dispõe sobre a nova estrutura administrativa do Poder Executivo do
171, de 31 de agosto Estado do Acre e dá outras providências.
de 2007
Fonte: http://www.al.ac.leg.br/leis/wp-content/uploads/2014/09/LeiComp171.pdf
Art. 13. São vinculados à Secretaria de Estado de Infra-Estrutura e Obras Públicas - SEOP:
I - Departamento de Estradas de Rodagem, Infra-Estrutura Hidroviária e Aeroportuária do Acre - DERACRE;
II - Agência Reguladora dos Serviços Públicos do Estado do Acre - AGEAC;
III - Departamento Estadual de Água e Saneamento - DEAS;
[...]
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Quadro 2 – Excertos da legislação do transporte terrestre e aquaviário no Estado do Acre
(continuação)

Excertos da legislação do transporte terrestre e aquaviário no Estado do Acre
Normativo

Ementa / Fonte

Art. 22. Aos órgãos integrantes da Governadoria e às Secretarias de Estado, dentre outras atribuições, compete:
[...]
XXIV - Secretaria de Estado de Infra-Estrutura, Obras Públicas - SEOP:
a) prover subsídios para a formulação e execução das políticas governamentais estratégicas nas áreas de
transporte, energia, saneamento, recursos hídricos e obras públicas;
b) realizar o planejamento e estabelecer a logística necessária ao desenvolvimento de ações em infraestrutura;
c) planejar, elaborar e coordenar projetos técnicos de obras públicas do Estado, a partir de planejamentos setoriais; e,
d) estabelecer interface, com os órgãos afins, necessária ao desenvolvimento de ações em infra-estrutura.
Ementa: Dispõe sobre o Sistema de Transporte Rodoviário Intermunicipal de
Lei nº 2.731, de 23 de
Passageiros do Estado do Acre e dá outras providências.
agosto de 2013
Fonte: http://www.al.ac.leg.br/leis/wp-content/uploads/2014/09/Lei2731.pdf
Art. 4º O Serviço de Transporte Rodoviário Intermunicipal de Passageiros fica classificado em Serviços Regulares de Transporte Rodoviário Intermunicipal de Passageiros e Serviços de Transporte Rodoviário Intermunicipal de Passageiros por Fretamento.
Parágrafo único. A regulamentação desta lei disporá sobre as características e subclassificações de cada modalidade do serviço prevista no caput deste artigo.
Art. 5º Compete ao Estado explorar diretamente ou mediante concessão ou permissão os Serviços Regulares
de Transporte Rodoviário Intermunicipal de Passageiros, no âmbito de sua jurisdição, sempre através de licitação, nos termos desta lei, das Leis Federais ns. 8.666, de 21 de junho de 1993 e 8.987, de 13 de fevereiro de
1995, e demais normas legais e regulamentares pertinentes.
§ 1º As concessões e permissões de Serviços Regulares de Transporte Rodoviário Intermunicipal de Passageiros sujeitar-se-ão à direção e fiscalização da Agência Reguladora dos Serviços Públicos do Estado do Acre AGEAC, nos termos das normas legais e regulamentares, com a cooperação dos usuários.
[...]
§ 5º As linhas regulares são classificadas em:
I - radial: linha que liga determinada localidade do Estado ao Município de Rio Branco;
II - regional: linha que liga localidades do Estado sem passar pelo Município de Rio Branco; e
III - diametral: linha que liga localidades do Estado passando pelo Município de Rio Branco.
§ 6º As linhas radiais, diametrais e regionais, quando operadas por ônibus, serão outorgadas mediante concessão, e quando operadas por micro-ônibus e veículos utilitários serão outorgadas por permissão.
Art. 60. Os Serviços de Transporte Rodoviário Intermunicipal de Passageiros por Fretamento serão executados
mediante autorização expedida pelo poder concedente, conforme as condições e requisitos estabelecidos na
regulamentação desta lei.
Lei Complementar nº Ementa: Cria a Agência Reguladora dos Serviços Públicos do Estado do Acre –
278, de 14 de janeiro AGEAC.
de 2014
Fonte: http://www.al.ac.leg.br/leis/wp-content/uploads/2014/09/LeiComp278.pdf
Art. 1º Fica criada a Agência Reguladora dos Serviços Públicos do Estado do Acre - AGEAC, com natureza autárquica, dotada de autonomia financeira, funcional e administrativa, decisória e patrimonial, revestida de poder
de polícia, com a finalidade de fiscalizar, controlar e regular os serviços públicos delegados de competência da
União, do Estado e dos Municípios, com sede e foro na cidade de Rio Branco e âmbito de atuação em todo o
território do Estado, vinculada à Secretaria de Estado de Infra-Estrutura e Obras Públicas – SEOP.
Art. 3º Compete à AGEAC, nos termos e limites desta lei complementar, regular, controlar e fiscalizar, os serviços públicos prestados no Estado, em decorrência de norma legal ou regulamentar, disposição convenial ou
contratual, em especial àqueles relacionados às áreas de:
[...]
IV - transportes;
[...]
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Quadro 2 – Excertos da legislação do transporte terrestre e aquaviário no Estado do Acre
(conclusão)

Excertos da legislação do transporte terrestre e aquaviário no Estado do Acre
Normativo

Ementa / Fonte

Art. 4º Compete ainda à AGEAC:
I - garantir a aplicação do princípio da isonomia no acesso e uso dos serviços públicos por ela regulados;
II - definir e controlar as tarifas de serviços públicos objeto de concessão, permissão ou autorização, decidir
sobre os pedidos de revisão e promover os estudos e aprovar os ajustes tarifários, tendo como objetivos a modicidade das tarifas, o justo retorno dos investimentos e a garantia do equilíbrio econômico-financeiro dos contratos;
III - cumprir e fazer cumprir, no Estado, a legislação específica relacionada aos serviços públicos delegados;
IV - homologar os contratos e demais instrumentos celebrados, assim como seus aditamentos ou extinções,
nas áreas sob sua regulação, zelando pelo seu fiel cumprimento, [...];
V - fixar, reajustar, revisar, homologar ou encaminhar ao ente delegante, tarifas, seus valores e estruturas;
VI - orientar a confecção dos editais de licitação e homologá-los, objetivando a delegação de serviços públicos
no Estado;
VII - propor novas delegações de serviços públicos no Estado, bem como o aditamento ou a extinção dos contratos em vigor;
VIII - requisitar à Administração, aos entes delegados ou aos prestadores de serviços públicos delegados as informações convenientes e necessárias ao exercício de sua função reguladora;
IX - moderar, dirimir ou arbitrar conflitos de interesse, no limite das atribuições previstas nesta lei complementar, relativos aos serviços sob sua regulação;
[...]
XI - fiscalizar a qualidade dos serviços, por meio de indicadores e procedimentos amostrais;
[...]
XIV - aplicar penalidades de advertências, suspensão ou multa aos órgãos, empresas e entidades prestadoras
de serviços públicos ou privados, regulados, controlados e fiscalizados pela AGEAC, que venham a incorrer em
alguma infração à lei, ao regulamento, ao contrato e as normas pertinentes, ou ainda, que não cumpram adequadamente as instruções e resoluções da referida Agência, sem prejuízos daquelas de natureza civil e penal
aplicáveis;
XV - decidir dos eventuais recursos interpostos pelos concessionários, permissionários e autorizados dos serviços delegados, cuja decisão caberá recurso, em ultima instância, à diretoria da Agência Reguladora Nacional
especifica conveniada;
[...]
XVII - outorgar autorizações de serviços públicos, de caráter precário, através de seu diretor geral;
[...]
XX - acompanhar e auditar o desempenho econômico-financeiro dos prestadores de serviços públicos, visando
assegurar a capacidade financeira dessas instituições e a garantia das suas prestações futuras, bem como instruí-los sobre suas obrigações contratuais e regulamentares, direitos e deveres;
[...]
XXIV - proceder a extinção de concessão, permissão ou autorização quando for do interesse público;
e XXV - instituir sistema de tecnologia de informação que permita, em tempo hábil, dar e receber suporte para
a execução das suas atividades e prover informações à sociedade em geral, aos órgãos públicos, às empresas, às entidades sindicais, associativas e técnico – científicas, assim como às agências nacionais, estaduais e
municipais com as quais mantém convênios de regulação, controle e fiscalização.
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Figura 2 – Organograma do setor de transportes do Estado do Acre

Fonte: elaborado com base na legislação constante do Quadro 2.
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Alagoas
Quadro 3 – Excertos da legislação do transporte terrestre e aquaviário no Estado de Alagoas
(continua)

Excertos da legislação do transporte terrestre e aquaviário no Estado de Alagoas
Normativo

Ementa / Fonte

Ementa: Dispõe sobre a estrutura da Secretaria de Estado da Infraestrutura Lei nº 6.195, de 18 de SEINFRA.
setembro de 2000
Fonte: http://www.gabinetecivil.al.gov.br/legislacao/leis/leis-ordinarias/2000/leiordinaria-6195
Art. 1º A Secretaria de Estado da Infra-Estrutura - SEINFRA, é órgão da Administração Direta, tendo por finalidade o planejamento, a coordenação, o controle e a execução das políticas estaduais de engenharia, abastecimento d'água, esgotamento sanitário, energia convencional e não-convencional, estradas de rodagem estaduais e alimentadores de produção, desenvolvimento urbano e habitacional, recuperação de áreas degradadas
e infra-estrutura urbana e portuária.
Art. 4º A estrutura básica da Secretaria de Estado da Infra-Estrutura – SEINFRA, é constituída por órgão colegiado, de direção superior, de apoio administrativo e de execução, a saber:
[..]
§ 1º São vinculados à Secretaria de Estado da Infra-Estrutura – SEINFRA, as seguintes entidades da Administração Indireta: I – a autarquia Departamento de Estradas e Rodagem - DER;
[...]
Ementa: Institui a Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de AlaLei nº 6.267, de 20 de goas - ARSAL, e dá outras providências.
setembro de 2001
Fonte: http://www.gabinetecivil.al.gov.br/legislacao/leis/leis-ordinarias/2001/leiordinaria-6267
Art. 1º Fica instituída a Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de Alagoas - ARSAL, autarquia
sob regime especial, dotada de autonomia administrativa, patrimonial e financeira, com personalidade jurídica
de direito público, revestida de poder de polícia, vinculada à Secretaria de Estado do Planejamento e prazo de
duração indeterminado.
Art. 3º A Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de Alagoas - ARSAL, exercerá o poder de regulação e fiscalização sobre serviços públicos delegados e atividades privadas de interesse público, nos termos
desta Lei e demais normas legais, regulamentares e consensuais pertinentes.
Art. 8º Sem prejuízo de outros poderes de regulação e fiscalização sobre serviços públicos que possam vir a
ser delegados à Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de Alagoas - ARSAL, as seguintes atribuições básicas serão de sua competência:
I - regulação econômica dos serviços públicos delegados, mediante a proposição de parâmetros tarifários que
reflitam o mercado e os custos reais de produção, de modo a, concomitantemente, incentivar os investimentos
privados e propiciar a razoabilidade e modicidade das tarifas aos usuários;
II - regulação técnica e controle dos padrões de qualidade, fazendo cumprir os critérios tecnológicos e normas
qualitativas, conforme estabelecidos em contrato de concessão, termo de permissão, Lei ou pelos órgãos competentes, de forma a garantir a continuidade, segurança e confiabilidade da prestação de serviço público; e
III - atendimento ao usuário, compreendendo o recebimento, processamento e provimento de reclamações relacionadas com a prestação de serviços públicos delegados, conforme a regulamentação desta Lei.
Art. 9º Compete ainda à Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de Alagoas - ARSAL:
I - zelar pelo fiel cumprimento da legislação, dos contratos de concessão e termos de permissão de serviços
públicos sob a sua competência regulatória, podendo, para tanto, determinar diligências junto ao poder concedente e entidades reguladas, e ter amplo acesso a dados e informações;
II - implementar as diretrizes estabelecidas pelo poder concedente em relação à concessão e permissão de
serviços sujeitos à competência da ARSAL;
III - mediar e dirimir, em âmbito administrativo, conflitos entre o poder concedente, entidades reguladas e usuários;
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Quadro 3 – Excertos da legislação do transporte terrestre e aquaviário no Estado de Alagoas
(continuação)

Excertos da legislação do transporte terrestre e aquaviário no Estado de Alagoas
Normativo

Ementa / Fonte

IV - promover, organizar e homologar licitações para outorga de outorgar concessões e permissões de serviços
públicos, quando o poder concedente delegar à ARSAL tal atribuição por meio de instrumento específico, e
sempre em obediência à legislação vigente;
V - celebrar, por delegação dos poderes competentes, contratos de concessão e permissão de serviços públicos e emitir autorizações de serviços públicos onde couber;
VI - fiscalizar, diretamente ou mediante contratação de terceiros, os aspectos técnico, econômico, contábil, financeiro, operacional e jurídico dos contratos de concessão e termos de permissão de serviços públicos, fornecendo as orientações necessárias à adequada prestação dos serviços e aplicando, se for o caso, diretamente as sanções cabíveis, entre as quais, suspensão temporária de participação em licitações, intervenção administrativa e extinção da concessão ou permissão, em conformidade com a regulamentação desta Lei, e demais
normas legais e pactuadas;
[...]
X - sugerir critérios para o estabelecimento, ajuste, revisão e aprovação de tarifas dos serviços públicos delegados, em consonância com as normas legais e pactuadas, assim como analisar e emitir pareceres sobre propostas de legislação e normas que digam respeito à regulação e controle dos serviços públicos regulados e
controlados pela ARSAL;
[...]
XII - assegurar o cumprimento de suas decisões administrativas, inclusive mediante a imposição de penalidades aplicáveis às entidades reguladas conforme previsão legal ou pactuada;
[...]
XVIII - acompanhar e auditar o desempenho técnico e econômico-financeiro dos prestadores de serviço, visando assegurar a capacidade financeira dessas instituições e a garantia da prestação dos serviços concedidos ou
permitidos;
[...]
Ementa: Dispõe sobre a estrutura da Secretaria Coordenadora de Infra-Estrutura
Lei Delegada nº 12,
– SEINFRA, e dá outras providências.
de 17 de março de
Fonte:
http://www.gabinetecivil.al.gov.br/legislacao/leis/leis-delegadas/2003/lei2003
delegada-12/at_download/file
Art. 1º A Secretaria Coordenadora de Infra-Estrutura – SEINFRA, é órgão da administração direta, tendo por finalidade o planejamento, a coordenação, o controle e a execução das políticas estaduais de engenharia, abastecimento d'água, esgotamento sanitário, energia convencional e não convencional, estradas de rodagem estaduais e alimentadoras de produção, desenvolvimento urbano e habitacional, recuperação de áreas degradadas
e infraestrutura urbana e portuária, bem como a integração, a articulação e a compatibilização da atuação das
entidades que integram a Célula.
Art. 4º A estrutura básica da Secretaria Coordenadora de Infra-Estrutura – SEINFRA, é constituída pelos seguintes órgãos:
[..]
§ 2º São vinculados à Secretaria Coordenadora de Infra-Estrutura-SEINFRA, para fins de controle finalístico, as
seguintes entidades da administração indireta:
I - a autarquia Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Alagoas - DER/AL;
[...]
Ementa: Delega à Arsal poderes para organizar a prestação do Serviço CompleDecreto nº 1.310, de mentar de Transporte Rodoviário Intermunicipal de Passageiros do Estado de
30 de junho de 2003
Alagoas, em caráter provisório, e dá outras providências.
Fonte: http://www.gabinetecivil.al.gov.br/legislacaogabinete
Art. 1º Delegar à ARSAL através do seu Diretor Geral, poderes para organizar a prestação do serviço complementar de transporte rodoviário intermunicipal do Estado de Alagoas, em caráter provisório, até que sejam
concluídos os processos licitatórios para outorga das permissões dos respectivos serviços.
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Quadro 3 – Excertos da legislação do transporte terrestre e aquaviário no Estado de Alagoas
(continuação)

Excertos da legislação do transporte terrestre e aquaviário no Estado de Alagoas
Normativo

Ementa / Fonte

Ementa: Dispõe sobre a exploração, do serviço de transporte rodoviário intermunicipal de passageiros do Estado de Alagoas, delega a ARSAL poderes para
Decreto nº 4.086, de
regulamentar a prestação dos serviços e dá outras providências.
12 de dezembro de
Fonte:
2008
http://www.arsal.al.gov.br/legislacao/decretos/2008/DECRETO%20No%204.086%20DE%2012%20DE%20DEZEMBRO%20DE%202008.pdf
Art. 1º O Estado de Alagoas poderá nos termos da legislação em vigor, explorar, diretamente ou mediante
permissão, concessão ou autorização, os serviços de transporte intermunicipal de passageiros no território estadual.
Art. 2º O Serviço de Transporte Intermunicipal de Passageiros fica classificado em:
I - Serviço Convencional de Transporte Rodoviário Intermunicipal de Passageiros;
II - Serviço Complementar de Transporte Rodoviário Intermunicipal de Passageiros.
Parágrafo único. A prestação do Serviço de Transporte Rodoviário Intermunicipal de Passageiros será outorgada, conforme o caso, do seguinte modo:
I - concessão à pessoa jurídica do Serviço Convencional;
II - permissão à pessoa física do Serviço Complementar;
III - autorização à pessoa física ou jurídica, nos seguintes casos:
a) fretamento, inclusive o de natureza turística;
b) em caráter emergencial.
Art. 3º Para os efeitos deste Decreto, serviço de transporte intermunicipal de passageiros é aquele realizado
entre pontos terminais, considerando inicio e fim, transpondo limites de um ou mais Municípios, com itinerários,
seccionamentos e horários definidos, realizados por estradas federais, estaduais ou municipais, abrangendo o
transporte de passageiros, suas bagagens e encomendas de terceiros.
Art. 4º A organização, coordenação, regulação e fiscalização dos serviços de que trata este Decreto, quando
delegado a entidades privadas, caberá a Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de Alagoas –
ARSAL, nos termos da Lei Federal nº 6.267, de 20 de setembro de 2001.
[...]
Ementa: Aprova o regulamento do serviço complementar de transporte rodoviáDecreto nº 8.425, de rio intermunicipal de passageiros do Estado de Alagoas e dá outras providên8 de outubro de 2010 cias.
Fonte: http://www.gabinetecivil.al.gov.br/legislacaogabinete

ANEXO ÚNICO
REGULAMENTO DO SERVIÇO COMPLEMENTAR DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS DO ESTADO DE ALAGOAS
Art. 1º O Serviço Complementar de Transporte Rodoviário Intermunicipal de Passageiros do Estado de Alagoas - SECOMP, integrante do Sistema de Transporte Rodoviário Intermunicipal de Passageiros do Estado de
Alagoas, de acordo com o Decreto nº 956, de 08 de novembro de 2002, é um serviço público de competência
do Estado, planejado, coordenado, concedido, permitido, autorizado, regulado e fiscalizado pela Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de Alagoas - ARSAL.
Parágrafo único. Para os efeitos deste Regulamento, serviço de transporte rodoviário intermunicipal de passageiros é aquele realizado entre pontos terminais, considerados início e fim, transpondo limites de um ou mais
municípios, com itinerário e horários definidos, realizados por estradas federais, estaduais ou municipais,
abrangendo o transporte de passageiros, suas bagagens e encomendas de terceiros.
Art. 2º Para efeito de interpretação deste Regulamento, entende-se por:
[...]
XIII – Linha: serviço regular de transporte de passageiros entre duas localidades, por itinerários definidos;
XIV – Linha Troncal: linhas operadas nos principais eixos rodoviários do Estado, servidas por ônibus e microônibus;
XV – Linha Alimentadora: linhas operadas nas estradas principais e secundárias do Estado, servidas exclusivamente por microônibus;
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Quadro 3 – Excertos da legislação do transporte terrestre e aquaviário no Estado de Alagoas
(continuação)

Excertos da legislação do transporte terrestre e aquaviário no Estado de Alagoas
Normativo

Ementa / Fonte

XVI – Linha Semi-urbana: linhas de curto percurso, que interligam distritos, localidades e municípios vizinhos,
operados por ônibus e microônibus em área metropolitana;
[...]
XXVI – Serviço Contratado: operacionalização de linha de transporte rodoviário intermunicipal de passageiros,
mantendo suas características originais em termos de percurso, itinerário e equipamento, conforme especificadas nos documentos de outorga da linha;
Art. 3º O Serviço de Transporte Intermunicipal é um serviço público de competência do Estado, podendo ser
explorado diretamente ou por delegação através de permissão ou autorização.
Art. 4º A exploração do Serviço Complementar dar-se-á por permissão, onerosa, em caráter individual e intransferível, a titulo precário, e por um período de 10 (dez) anos, a partir da data de assinatura do contrato de
Permissão, podendo este prazo ser prorrogado por igual período, uma única vez, desde que o permissionário
venha apresentando um desempenho adequado na prestação do serviço, com manifestação formal de sua intenção de continuidade requerida no prazo de até 3 (três) meses antes da data da expiração, e esteja regularizado junto à ARSAL quanto às obrigações regulamentares. (Redação dada pelo Decreto nº 40.182, de 14 de
abril de 2015)
Parágrafo único. A exploração do Serviço Complementar, excepcionalmente, motivado por interesse público,
poderá ser concedida por meio de autorização precária, pelo período máximo de 180 (cento e oitenta) dias.
(Redação acrescentada pelo Decreto nº 40.182, de 14 de abril de 2015)
Art. 9º-A. Em caso de falecimento ou invalidez permanente do Permissionário titular da linha, poderá seu cônjuge supérstite, companheira(o) ou tutor responsável pelos filhos menores, dar continuidade à exploração da linha, pessoalmente ou por meio de profissional devidamente habilitado na forma do Regulamento estabelecido
pela ARSAL, até o término de seu contrato de Permissão. (Redação acrescentada pelo Decreto nº 40.182, de
14 de abril de 2015)
[...]
Art. 9º-B. A validade para convocação dos suplentes classificados em licitação pública do Serviço Complementar de Transporte Intermunicipal de Passageiros decai no prazo de 2 (dois) anos, contados a partir da data da
homologação do competente processo licitatório, ou antes, se o convocado não apresentar o veículo e documentações exigidas no prazo estabelecido neste Decreto. (Redação acrescentada pelo Decreto nº 40.182, de
14 de abril de 2015)
Parágrafo único. Nos casos de vacância, os suplentes terão prazo improrrogável de 60 (sessenta) dias para
apresentar o veículo e documentação necessária para assinatura do Contrato de Permissão, contados a partir
do recebimento da convocação. (Redação acrescentada pelo Decreto nº 40.182, de 14 de abril de 2015)
Art. 9º-C. Os casos omissos serão resolvidos por Resolução da Diretoria Colegiada da ARSAL. (Redação
acrescentada pelo Decreto nº 40.182, de 14 de abril de 2015)
Art. 12. O Serviço Complementar atenderá às linhas dos subsistemas Troncal, Alimentador e Semi-urbano, segundo as normas e especificações deste regulamento e do Edital de Licitação. (Redação acrescentada pelo
Decreto nº 40.182, de 14 de abril de 2015)
Ementa: Aprova o regulamento do serviço convencional de transporte rodoviáDecreto nº 8.610, de rio intermunicipal de passageiros do Estado de Alagoas dá outras providências.
22 de outubro de Fonte: http://www.arsal.al.gov.br/legislacao/decretos/20102010
1/DECRETO%20No%208.610%20DE%2022%20DE%20OUTUBRO%20DE%202010.pdf
Art. 1º O Serviço Convencional de Transporte Rodoviário Intermunicipal de Passageiros é um serviço público
de competência do Estado, planejado, coordenado, permitido, autorizado, regulado e fiscalizado pela Agência
Reguladora de Serviços Públicos do Estado de Alagoas – ARSAL.
Art. 2º Para efeito de interpretação deste Regulamento entende-se por:
[...]
XV – Linha: serviço regular de transporte de passageiros entre duas localidades, por itinerários definidos;
[...]
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Quadro 3 – Excertos da legislação do transporte terrestre e aquaviário no Estado de Alagoas
(continuação)

Excertos da legislação do transporte terrestre e aquaviário no Estado de Alagoas
Normativo

Ementa / Fonte

XXIX – Serviço: qualquer atividade de exploração comercial de linha de transporte rodoviário intermunicipal de
passageiros com padrões adotados neste Regulamento;
XXX – Serviço Contratado: operacionalização de linha de transporte rodoviário intermunicipal de passageiros,
mantendo suas características originais em termos de percurso, itinerário e equipamento, conforme especificadas nos documentos de outorga da linha;
XXXI – Serviço Diferenciado: operacionalização de linha de transporte rodoviário intermunicipal de passageiros
utilizando equipamentos de características diferenciadas, não especificados nos documentos de outorga da linha, mantendo as demais características originais em termos de percurso e itinerário;
XXXII – Serviço Adicional: operacionalização de linha de transporte rodoviário intermunicipal de passageiros,
oriunda de modificação de serviço autorizada, que alterou as características originais da linha especificadas
nos documentos de outorga, em termos de percurso ou itinerário;
[...]
XXXV – Viagem Extraordinária: quando necessárias ao atendimento de excesso de demanda ocasional;
XXXVI – Viagem de Reforço: quando condições excepcionais derem causa a maior demanda e as empresas
responsáveis não puderem satisfazer essas exigências com seus próprios veículos;
[...]
Art. 3º Cabe ao Estado de Alagoas explorar diretamente, ou mediante delegação, o Serviço Convencional de
Transporte Rodoviário Intermunicipal de Passageiros, no âmbito da sua jurisdição.
Parágrafo único. São modalidades de delegação:
a) Concessão
b) Permissão
c) Autorização
Art. 4º A autorização é o instrumento a ser adotado, independentemente de licitação, para viagens de transporte intermunicipal nos seguintes casos:
I – viagem de turismo;
II – viagem sem caráter de linha;
III – viagem extraordinária;
IV – transporte sob regime de fretamento;
V – viagem de reforço;
VI – transporte sem fim comercial; e
VII – viagem de caráter emergencial.
§ 1º Os itens I, II e IV, do art 4º, fazem parte do Serviço Especial do Transporte Rodoviário Intermunicipal de
Passageiro - SETIN, tratado de forma especifica no Capítulo V, seção IV, deste Regulamento.
Art. 22. O Serviço Convencional de Transporte Rodoviário Intermunicipal de Passageiros será composto dos
subsistemas troncal e semi-urbano.
§ 1º Subsistema Troncal: composto por linhas operadas nos principais eixos rodoviários do Estado, servidas
por ônibus e microônibus.
§ 2º Subsistema Semi-urbano: composto por linhas de curto percurso, que interligam distritos, localidades e
municípios vizinhos, operados por ônibus e microônibus, em área metropolitana.
Art. 24. As categorias funcionais das linhas, definidas pelos respectivos padrões de serviços, são:
I – Comercial: veículo convencional com ou sem sanitário;
II – Expresso: veículo convencional com sanitário e número de paradas reduzidas;
III – Executivo: veículo convencional com sanitário, com ar condicionado e número muito reduzido de paradas;
e
IV – Urbano: veículo tipo urbano com ou sem catraca.
Parágrafo único. Outras categorias funcionais, com padrões de serviços diversos dos indicados neste artigo,
poderão ser criadas, e seu coeficiente tarifário será proporcional aos equipamentos ofertados.
Art. 38. Enquadram-se como Serviço especial de transporte intermunicipal aqueles de transporte intermunicipal
de passageiros sob regime de fretamento ou realizados com veículos próprios e que se destinam à condução
de pessoas, sem cobrança individual de passagem.
§ 1º Os serviços referidos neste artigo ficam sujeitos a uma licença especial, concedida pelo órgão responsável, por prazo determinado, não superior a um ano, de acordo com a sua natureza.
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Quadro 3 – Excertos da legislação do transporte terrestre e aquaviário no Estado de Alagoas
(conclusão)

Excertos da legislação do transporte terrestre e aquaviário no Estado de Alagoas
Normativo

Ementa / Fonte

Art. 39. São as seguintes as modalidades de transporte rodoviário intermunicipal de passageiros que constituem o SETIN e, como tal, não podem ser operadas sob o regime de linha regular:
I – viagens de turismo: consideradas viagens periódicas ou eventuais, sem cobrança de passagens, com finalidades recreativas previamente contratadas, realizadas entre 2 (dois) ou mais Municípios do Estado, podendo
permitir ao usuário programas de visitas com roteiros, horários e dias preestabelecidos incluindo, eventualmente, atrações e programas;
II – viagens sem caráter de linha: realizadas, eventualmente, para atender a deslocamentos especiais, em virtude de festividades, certames e competições esportivas, temporadas balneárias e outras realizações;
III – viagens sob regime de fretamento: quando prestadas mediante contratação por pessoa jurídica, destinando-se à condução de pessoas entre locais previamente estabelecidos, sem a cobrança individual de passagens, desde que realizadas por empresa registrada para esse tipo de transporte; e
IV – transporte sem fim comercial quando realizado por órgãos públicos de todas as esferas com veículo próprio.
Art. 41. O transporte turístico, definido como tal, subordina-se ao disciplinamento da entidade federal reguladora do turismo.
Parágrafo único. Caberá à Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de Alagoas – ARSAL, autorizar
e fiscalizar viagens de turismo intermunicipal realizadas no Estado de Alagoas. (Acrescido pelo Decreto nº
35.725, de 10 de setembro de 2014)
Ementa: Dispõe sobre o Regimento Interno do Departamento de Estradas de
Decreto nº 19.033, de
Rodagem de Alagoas.
22 de março de 2012
Fonte: http://www.gabinetecivil.al.gov.br/legislacaogabinete
Art. 1º O Departamento de Estradas de Rodagem de Alagoas – DER/AL, entidade autárquica, com personalidade jurídica de direito público, patrimônio e receita próprios, inclusive transferências governamentais, gestão
administrativa e financeira descentralizadas, vinculado à Secretaria de Estado da Infraestrutura – SEINFRA,
com sede e foro na Capital do Estado de Alagoas, e tem como finalidade garantir as condições de infraestrutura do Sistema de Transportes, nas modalidades rodoviária, hidroviária e aeroviária, adequadas às necessidades de existência e evolução da formação social alagoana.
Ementa: Institui o modelo de gestão da administração pública estadual do Poder
Lei Delegada nº 47,
Executivo, e dá outras providências.
de 10 de agosto de
Fonte: http://www.controladoria.al.gov.br/legislacao/leis2015
delegadas/Lei%20Delegada%202015.pdf/view
Art. 10. O Poder Executivo adotará o modelo da transversalidade, com ênfase nas diretrizes estratégicas do
Governo, e atuará na gestão sistêmica de programas, projetos e processos, por intermédio da integração das
seguintes redes temáticas: [...]
IX – Rede Integrada de Infraestrutura e Mobilidade:
a) Sistema de Transporte e Desenvolvimento Urbano, coordenado pela Secretaria de Estado de Transporte e
Desenvolvimento Urbano; e
b) Sistema de Infraestrutura, coordenado pela Secretaria de Estado da Infraestrutura.
Art. 15. São Órgãos da Administração Direta: [...]
III – Órgãos Executivos: [...]
j) Secretaria de Estado da Infraestrutura – SEINFRA; [...]
s) Secretaria de Estado de Transporte e Desenvolvimento Urbano – SETRAND.
Art. 16. A Administração Indireta é composta pelas Autarquias, Fundações, Empresas Públicas e Sociedades
de Economia Mista que se encontram vinculadas aos seguintes Órgãos:
I – ao Gabinete Civil:
a) Agência Reguladora dos Serviços Públicos do Estado de Alagoas – ARSAL.
[...]
VIII – à Secretaria de Estado da Infraestrutura – SEINFRA:
a) Companhia de Saneamento de Alagoas – CASAL; e
[...]
XIII – à Secretaria de Estado de Transporte e Desenvolvimento Urbano – SETRAND:
a) Departamento de Estradas de Rodagem – DER/AL.
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Figura 3 – Organograma do setor de transportes do Estado de Alagoas

Fonte: elaborado com base na legislação constante do Quadro 3.

ANTT/Supas/Suepe - UFSC/LabTrans

51

Estudos e Pesquisas para subsidiar o Aprimoramento do Arcabouço Regulatório do Transporte Ferroviário de Passageiros
Relatório 2A

Amapá
Quadro 4 – Excertos da legislação do transporte terrestre e aquaviário no Estado do Amapá
(continua)

Excertos da legislação do transporte terrestre e aquaviário no Estado do Amapá
Normativo

Ementa / Fonte

Ementa: Institui o serviço de transporte público alternativo do Estado do Amapá
Lei nº 326, de 6 de
e dá outras providências.
janeiro de 1997
Fonte: http://www.al.ap.gov.br/ver_texto_lei.php?iddocumento=424
Art. 1º É instituído o Serviço de Transporte Público Alternativo do Estado do Amapá - STAP, de caráter complementar ao serviço convencional de transporte rodoviário coletivo intermunicipal de passageiros, não podendo suas linhas serem coincidente (ou concorrentes) com as linhas do serviço intermunicipal convencional,
quando dentro da sede do município.
Parágrafo único. O Serviço de Transporte Público Alternativo será regulamentado pelo Poder Público, exercido
para fins desta Lei, através do Departamento de Estradas de Rodagem e sua complementação deverá suprir o
transporte convencional, onde este se mostre inadequado ao atendimento da demanda, em termos econômicofinanceiros, geográficos, temporais ou por segmentos diferentes.
Art. 2º O Serviço de Transporte Público Alternativo do Estado do Amapá será explorado em caráter permanente e contínuo, sob regime de permissão, através da Associação dos Condutores Autônomos em Transportes
Alternativos de Passageiros do Estado do Amapá e Cooperativa Bandeirante dos Transportadores Autônomos
de Passageiros e Carga do Estado do Amapá, devidamente legalizados para tal fim.
Ementa: Dispõe sobre a Organização do Poder Executivo do Estado do Amapá,
o seu Modelo de Gestão, cria as Secretarias Especiais de Desenvolvimento Setorial, Secretarias de Estado, Secretarias Extraordinárias, Órgãos Estratégicos,
Órgãos Vinculados e Colegiados, cria o processo decisório compartilhado e alLei nº 811, de 20 de tera a estrutura da Administração Estadual, cria e autoriza a extinção de Cargos
fevereiro de 2004
de Direção e Assessoramento Superior e dá outras providências.
Fonte:
http://www.al.ap.gov.br/pagina2.php?pg=buscar_legislacao&aba=legislacao&submenu
=listar_legislacao&especie_documento=13&ano=&pesquisa=transporte&n_doeB=&n_l
eiB=&data_inicial=&data_final=&pagina=2
Art. 9º As Secretarias de Estado são responsáveis pela execução das políticas, dos programas e ações socioeconômicos, de infraestrutura, de gestão pública, procedendo ao acompanhamento e monitoramento da execução das ações governamentais pelas vinculadas, zelando pela sinergia e pela integração com os demais órgãos governamentais e pela parceria com órgãos internacionais, dos governos federal, estadual e municipal
que tratem de assuntos inerentes às seguintes áreas de Competência: [...]
V - Secretaria de Estado da Infraestrutura;
VI - Secretaria de Estado do Transporte; [...]
Art. 15. O Poder Executivo do Estado do Amapá terá a seguinte estrutura organizacional: (Redação dada pela
Lei nº 1.558, de 9 de setembro de 2011) [...]
XVI - Secretaria de Estado da Infraestrutura; [...]
5. Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Estado do Amapá;
XVII - Secretaria de Estado do Transporte; [...]
Art. 43. A Secretaria de Estado do Transporte tem por finalidade formular, planejar, executar as políticas e diretrizes relativas aos transportes rodoviário, fluvial e aéreo do Estado, executar e/ou supervisionar os serviços
técnicos relacionados aos portos e vias, exercer as atividades de engenharia e segurança do trânsito nas rodovias estaduais e nas federais delegadas e exercer outras atribuições correlatas, na forma do regulamento.
Art. 44. A Secretaria de Estado da Infra-Estrutura tem por finalidade formular e executar as políticas de desenvolvimento urbano, habitação, obras e serviços de engenharia, saneamento, energia elétrica, bem como planejar e executar os serviços técnicos relacionados à erosão e à macro-drenagem, e exercer outras atribuições
correlatas, na forma do regulamento. (Redação dada pela Lei nº 1.073, de 02 de abril de 2007)
Art. 49. A Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Estado do Amapá tem por finalidade exercer o poder de controle, regulação e fiscalização sobre serviços públicos delegados, com a finalidade única de
atender o interesse público, mediante normatização, planejamento, acompanhamento, controle e fiscalização
das concessões, permissões ou autorizações e exercer outras atribuições correlatas, na forma do regulamento.
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Quadro 4 – Excertos da legislação do transporte terrestre e aquaviário no Estado do Amapá
(conclusão)

Excertos da legislação do transporte terrestre e aquaviário no Estado do Amapá
Normativo

Ementa / Fonte

Ementa: Dispõe sobre o regime de concessão e permissão da prestação de serLei nº 916, de 18 de viços públicos, previsto no art. 189 da Constituição do Estado do Amapá, e dá
agosto de 2005
outras providências.
Fonte: http://www.al.ap.gov.br/index.php
Art. 1º As concessões de serviços públicos e de obras públicas e as permissões de serviços públicos reger-seão por esta Lei.
Parágrafo único. O regime de concessão ou, quando for o caso, o de permissão aplica-se sobre os seguintes
serviços e obras públicas: [...]
V - transporte ferroviário intermunicipal de cargas e passageiros ou que não transponha as fronteiras do Estado; [...]
Art. 3º As concessões de serviço público e as concessões de obras públicas serão sempre precedidas de licitação, na modalidade de concorrência pública.
§ 1º A concorrência sujeitar-se-á às disposições desta Lei e, no que for aplicável, às normas da legislação sobre licitações e contratos administrativos, somente sendo dispensada:
I - nos casos de guerra, grave perturbação da ordem ou calamidade pública;
II - nos casos de emergência, quando caracterizada a urgência de atendimento de situação que possa ocasionar prejuízo ou comprometer a segurança de pessoas, obras, serviços, equipamentos e outros
bens, públicos ou particulares;
III - quando não acudirem interessados à licitação e esta, justificadamente, não puder ser repetida sem prejuízo
para a Administração, mantidas, neste caso, as condições preestabelecidas.
§ 2º É inexigível a licitação quando, comprovadamente, inexistir possibilidade de competição.
§ 3º Nas hipóteses previstas nos incisos I e II do § 1º deste artigo, a delegação deve ser feita mediante permissão. [...]
Art. 26. É admitida a subconcessão, nos termos previstos no contrato de concessão, desde que expressamente autorizada pelo poder concedente. [...]
Ementa: Dispõe sobre transporte alternativo de passageiros e cargas em veículos tipo caminhonetes, “vans” e similares no âmbito intermunicipal no Estado
do Amapá.
Lei nº 1.808, de 31 de
Fonte:
março de 2014
http://www.al.ap.gov.br/pagina2.php?pg=buscar_legislacao&aba=legislacao&submenu
=listar_legislacao&especie_documento=13&ano=&pesquisa=transporte&n_doeB=&n_l
eiB=&data_inicial=&data_final=
Art. 1º Fica autorizado o Transporte Alternativo Intermunicipal de passageiros e cargas, no território do Estado
do Amapá, através de veículos do tipo Caminhonetes, "Vans" e similares, que se regerá pelas normas pertinentes à matéria dos transportes em geral e, no particular, pelas disposições da presente Lei.
§ 1º Para efeitos deste artigo considera-se Transporte Alternativo de passageiros e cargas o serviço de transporte coletivo intermunicipal de passageiros na modalidade fretamento, que será prestado por empresas ou
profissionais autônomos reunidos em cooperativas, e visa satisfazer as necessidades de deslocamento intermunicipal dos cidadãos em áreas não atendidas à contento pelos padrões operacionais técnicos de preço e
qualidade dos serviços de transportes de passageiros vigentes e de difícil acesso, em face das condições de
precariedade das estradas.
[...]
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Figura 4 – Organograma do setor de transportes do Estado do Amapá

Fonte: elaborado com base na legislação constante do Quadro 4.
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Amazonas
Quadro 5 – Excertos da legislação do transporte terrestre e aquaviário no Estado do Amazonas
(continua)

Excertos da legislação do transporte terrestre e aquaviário no Estado do Amazonas
Normativo

Ementa / Fonte

Ementa: Dispõe sobre criação da Companhia de Veículos Leves Sobre Trilhos –
VLT de Manaus.
Lei nº 2.104, de 27 de
Fonte:
dezembro de 1991
http://legislador.aleam.gov.br/LegisladorWEB/LegisladorWEB.ASP?WCI=LeiTexto&ID
=201&inEspecieLei=1&nrLei=2104&aaLei=1991&dsVerbete=
Art. 2º A COMPANHIA DE VEÍCULOS LEVES SOBRE TRILHOS – VLT/MANAUS, tem por finalidade projetar,
implantar, administrar e operar diretamente ou por contratação de terceiros, os serviços de interesse comum da
cidade de Manaus, relativos a transportes e sistema viário no que se refere a transportes sobre trilhos e sua
duração será por tempo indeterminado.
Ementa: Cria a Agência Reguladora dos Serviços Públicos Concedidos do Estado do Amazonas (ARSAM), autarquia sob regime especial, com a finalidade de
regular e controlar a prestação dos serviços públicos concedidos pelo Estado,
Lei nº 2.568, de 25 de dotada de poder de polícia e de autonomia financeira, funcional e administrativa.
novembro de 1999
Fonte:
http://legislador.aleam.gov.br/LegisladorWEB/LegisladorWEB.ASP?WCI=LeiTexto&ID
=201&inEspecieLei=1&nrLei=2568&aaLei=1999&dsVerbete=
Art. 1º Fica criada a Agência Reguladora dos Serviços Públicos Concedidos do Estado do Amazonas - ARSAM, autarquia sob regime especial, com a finalidade de regular e controlar a prestação dos serviços públicos
concedidos pelo Estado, vinculada ao Gabinete do Governador, dotada de poder de polícia e de autonomia financeira, funcional e administrativa, com sede e foro na cidade de Manaus, capital do Estado do Amazonas.
Art. 3º Para as fins desta Lei, considera-se entidade regulada toda e qualquer instituição, pública ou privada,
empresa estatal, sociedade de economia mista, empresa privada ou consórcio de empresas a que tenha sido
outorgada a prestação dos serviços públicos, mediante concessão ou permissão.
§ 1º - A competência regulatória da ARSAM compreende a normatização, controle e a fiscalização dos serviços
públicos concedidos, permitidos ou delegados por lei ou convênio, bem como a aplicação de sanções cabíveis,
nos termos desta Lei, contrato ou convênio e de normas legais e regulamentares pertinentes.
[...]
Art. 6º Compete à Agência Reguladora dos Serviços Públicos Concedidos - ARSAM:
I - exercer o poder de polícia em relação à prestação dos serviços públicos, na forma da legislação, normas e
regulamentos pertinentes, fazendo cumprir as disposições regulamentares e as cláusulas contratuais correspondentes;
II - acompanhar e fiscalizar a prestação dos serviços, avaliando o cumprimento das metas e padrões estabelecidos, impondo medidas corretivas e sanções quando for caso;
III - fixar normas e instruções para a melhoria da prestação dos serviços, redução dos seus custos, segurança
de suas instalações e atendimento aos usuários, observados os limites estabelecidos na legislação e nos instrumentos de delegação;
IV - analisar e emitir parecer sobre propostas dos prestadores de serviço quanto a ajustes e modificações nos
termos de suas obrigações quanto à prestação dos serviços, aprovando ou rejeitando o que estiver no limite de
sua competência;
V - acompanhar o desempenho econômico-financeiro da execução dos serviços, procedendo à análise e aprovação das revisões e dos reajustes tarifários para a manutenção do equilíbrio da prestação dos serviços;
VI - atender às reclamações dos usuários, citando e solicitando informações e providências do prestador dos
serviços, bem como acompanhando e comunicando as soluções adotadas;
VII - mediar os conflitos de interesse entre o concessionário e o poder concedente e entre os usuários e o prestador dos serviços, adotando, no seu âmbito de competência, as decisões que julgar adequadas para a resolução desses conflitos;
VIII - acompanhar e auditar a manutenção das instalações e recursos operacionais vinculados ao serviço público concedido, assim como a incorporação de novos bens, para garantia das condições de reversão dos ativos
ao poder público no termo dos instrumentos de delegação;
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Quadro 5 – Excertos da legislação do transporte terrestre e aquaviário no Estado do Amazonas
(continuação)

Excertos da legislação do transporte terrestre e aquaviário no Estado do Amazonas
Normativo

Ementa / Fonte

I X - acompanhar e opinar nas decisões do titular relacionadas com alterações dos termos dos instrumentos de
delegação, com a sua rescisão antecipada, com as rescisões por término do prazo de delegação ou com as
prorrogações dos instrumentos de delegação;
X - realizar ou recomendar ao poder concedente a intervenção na concessão do serviço ou a sua extinção, nos
casos previstos na lei e na forma prevista em contrato de concessão ou convênio;
[...]
XIV - analisar e emitir pareceres sobre propostas de legislação e normas que digam respeito à regulação e
controle dos serviços públicos sob sua responsabilidade;
[...]
XIX - expedir editais de licitação, objetivando outorga de concessão e permissão dos serviços públicos do Estado do Amazonas com autorização prévia do Chefe do Poder Executivo;
XX - encaminhar proposta de concessão, permissão ou de autorização dos serviços públicos no Estado do
Amazonas, bem como propor alteração das condições e das áreas, a extinção ou aditamento dos respectivos
contratos ou termos, diretamente ao Chefe do Poder Executivo.
[...]
Ementa: Dispõe sobre o Serviço Público de Transporte Rodoviário Intermunicipal Coletivo de Passageiros, e dá outras providências.
Lei nº 3.006, de 29 de
Fonte:
novembro de 2005
http://legislador.aleam.gov.br/LegisladorWEB/LegisladorWEB.ASP?WCI=LeiTexto&ID
=201&inEspecieLei=1&nrLei=3006&aaLei=2005&dsVerbete=
Art. 3º A regulação dos Serviços de Transporte Rodoviário Intermunicipal Coletivo de Passageiros de que trata
esta Lei será de competência da Agência Reguladora dos Serviços Públicos Concedidos do Estado do Amazonas – ARSAM e compreenderá os atos de organização, coordenação, delegação, controle e fiscalização.
Art. 5º Para efeito de interpretação desta Lei e do Regulamento, entende-se por:
I - Transporte Rodoviário Intermunicipal Coletivo de Passageiros: o serviço de transporte executado entre dois
ou mais municípios, quer por estradas federais, estaduais ou municipais, abrangendo o transporte de passageiros, suas bagagens ou encomendas, prestados nos termos desta Lei.
II - Serviço regular: caracterizado pela freqüência de viagens entre os terminais e preços estabelecidos para os
deslocamentos permitidos no instrumento de delegação;
III - Serviço de caráter emergencial: os delegados por autorização, nos casos e nas condições previstas no Capítulo X desta Lei;
IV - Serviço de fretamento: realizado eventualmente, para atender a pessoas jurídicas ou a grupos de pessoas,
por prazo determinado, entre municípios do Estado do Amazonas, com fins turísticos, recreativos, profissionais,
culturais e outros assemelhados de interesse do grupo;
V - Linha: serviço regular entre pontos terminais e de parada, por itinerário e horários definidos;
Art. 7º A delegação do Serviço Regular de Transporte Rodoviário Intermunicipal Coletivo de Passageiros será
mediante concessão, precedida de licitação, conferida a pessoa jurídica que demonstre capacidade para seu
desempenho, por sua conta e risco, por prazo determinado.
Art. 42. Os Serviços de Transporte Rodoviário Intermunicipal Coletivo de Passageiros por Fretamento serão
executados mediante autorização, a título precário e revogável, por curto prazo ou para viagem determinada.
[...]
Projeto de Lei da regulamentação
do
transporte aquaviário, de 2005

Ementa: Disciplina a operação do transporte aquaviário intermunicipal de cargas
e passageiros no Estado do Amazonas, e dá outras providências.
Fonte: http://issuu.com/zoomoutsd/docs/130418162053e2e0ae3dee394166b85461566e026ecd/1

Art. 4º Entende-se por transporte aquaviário intermunicipal de cargas e passageiros, para os fins desta Lei, o
serviço público realizado pela locomoção do usuário sobre a água, entre as Unidades Regionais [...], ou outros
pontos portuários de atracação previamente autorizados, considerados como, início e fim da linha, cujo trajeto
transpõe limites de um ou mais municípios, dentro dos limites territoriais do Estado do Amazonas, operado por
embarcações de pequeno, médio ou grande porte, com autorização de linha concedida pela ARSAM, nos termos desta Lei, e, mediante o pagamento de tarifa pelos usuários.
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Quadro 5 – Excertos da legislação do transporte terrestre e aquaviário no Estado do Amazonas
(conclusão)

Excertos da legislação do transporte terrestre e aquaviário no Estado do Amazonas
Normativo

Ementa / Fonte

[...]
V – Entende-se por linha a distância geográfica, entre dois ou mais municípios do interior do Estado, percorrida
via fluvial, cujo itinerário realiza-se com escalas, em regime de não-exclusividade;
VI – Entende-se por transporte público de passageiros, aquele realizado com fins comerciais, mediante cobrança individual de passagens e organizado através de serviço regular;
VII – Entende-se por transporte privado de passageiros aquele não aberto ao público, provindo de órgãos, entidades ou empresas com fins econômicos ou sociais, realizado com embarcações próprias ou afretadas, destinado a conduzir pessoas entre localidades pré-estabelecidas;
VIII – Entende-se por transporte turístico o serviço prestado com fins comerciais, movimentando pessoas para
a realização de excursões e outras programações turísticas, conforme definição em legislação específica;
[...]
Ementa: Dispõe sobre o funcionamento e a estrutura administrativa do Poder
Executivo, definindo os órgãos e entidades que o integram, fixando suas finaliLei nº 67, de 18 de
dades, objetivos e competências, e estabelecendo outras providências.
maio de 2007
Fonte:
http://www.seplancti.am.gov.br/arquivos/download/arqeditor/reg_int/lei%2067.pdf
Art. 5º As SECRETARIAS DE ESTADO são as seguintes:
[...]
XII - de INFRAESTRUTURA – SEINFRA;
[...]
Art. 8º São Autarquias estaduais, com atividades e funcionamento regulados na legislação específica:
[...]
Parágrafo único. A Agência Reguladora dos Serviços Públicos Concedidos do Estado do Amazonas - ARSAM
é Autarquia sob regime especial, com atividades e funcionamento regulados na legislação própria.
ANEXO
Quadro de vinculações de fundações e autarquias aos órgãos da administração direta:
Secretaria de infra-estrutura:
Agência Reguladora dos Serviços Públicos Concedidos do Estado do Amazonas - ARSAM.
[...]
Ementa: Autoriza o Poder Executivo Estadual a criar a sociedade de economia
mista Companhia Amazonense de Transportes Metropolitanos e dá outras proLei nº 3.491, de 29 de vidências.
março de 2010
Fonte:
http://legislador.aleam.gov.br/LegisladorWEB/LegisladorWEB.ASP?WCI=LeiTexto&ID
=201&inEspecieLei=1&nrLei=3491&aaLei=2010&dsVerbete=
Art. 3º Constituem finalidades da COMPANHIA AMAZONENSE DE TRANSPORTES METROPOLITANOS, a
formulação, a coordenação, a execução e o controle das ações relativas às seguintes competências:
I - planejamento, construção, implantação, operação, manutenção, gerenciamento e exploração dos sistemas
de transporte público metroviário, ferroviário e sobre pneus, na Região Metropolitana de Manaus, inclusive a
delegação de poderes para prestação dos serviços por meio de concessão, permissão ou autorização;
[...]
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Figura 5 – Organograma do setor de transportes do Estado do Amazonas

Fonte: elaborado com base na legislação constante do Quadro 5.
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Bahia
Quadro 6 – Excertos da legislação do transporte terrestre e aquaviário no Estado da Bahia
(continua)

Excertos da legislação do transporte terrestre e aquaviário no Estado da Bahia
Normativo

Ementa / Fonte

Ementa: Cria a Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Energia,
Lei nº 7.314, de 19 de
Transportes e Comunicação da Bahia (AGERBA).
maio de 1998
Fonte: http://www.agerba.ba.gov.br/upload/legislacao/lei7314.htm
Art. 1º Fica criada a Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Energia, Transportes e Comunicações da Bahia - AGERBA, autarquia sob regime especial, com personalidade jurídica de direito público, autonomia administrativa e financeira, patrimônio próprio, vinculada à Secretaria de Energia, Transportes e Comunicações, tendo por finalidade regular, controlar e fiscalizar a qualidade dos serviços públicos concedidos,
permissionados e autorizados, nos segmentos de energia, transportes e comunicações, competindo-lhe:
I - atuar, mediante disposição legal ou pactuada, em especial nas áreas de energia elétrica, gás natural, petróleo e seus derivados, álcool combustível, rodovias, hidrovias, terminais aeroportuários, hidroviários e rodoviários, transportes intermunicipais de passageiros e comunicações;
II. promover e zelar pela eficiência econômica e técnica dos serviços públicos delegados submetidos à sua
competência regulatória, propiciando condições de qualidade, regularidade, continuidade, segurança, atualidade, universalidade e modicidade das tarifas;
III. proteger os usuários contra o abuso de poder econômico que vise à dominação dos mercados, à eliminação
da concorrência e ao aumento arbitrário dos lucros;
IV. elaborar propostas em relação ao estabelecimento, revisão, ajuste e aprovação de tarifas que permitam a
manutenção do equilíbrio econômico-financeiro dos contratos de concessões e termos de permissões de serviços públicos, observando a competência própria das Agências Nacionais;
[...]
IX. fiscalizar os aspectos técnico, econômico, contábil, financeiro, operacional e jurídico dos contratos de concessões e termos de permissão de serviços públicos, aplicando, se for o caso, diretamente as sanções cabíveis, entre as quais, multas, suspensão temporária de participação em licitações, intervenção administrativa e
extinção da concessão ou permissão, em conformidade com a regulamentação desta Lei e demais normas legais e pactuadas.
[...]
Ementa: Dispõe sobre a organização e estrutura da Administração Pública do
Lei nº 7.435, de 30 de
Poder Executivo Estadual e dá outras providências.
dezembro de 1998
Fonte: http://governo-ba.jusbrasil.com.br/legislacao/85710/lei-7435-98
Art. 6º Fica criada a Secretaria de Infra-Estrutura, com a finalidade de formular e executar as políticas públicas
relativas à energia, transportes, comunicações, gestão dos recursos hídricos e saneamento básico, bem como
regular, controlar e fiscalizar a qualidade dos serviços públicos concedidos, permitidos e autorizados.
Art. 7º Ficam vinculadas à Secretaria de Infra-Estrutura as seguintes entidades da administração indireta: Ver
tópico
I - Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Energia, Transportes e Comunicações da Bahia AGERBA;
II - Departamento de Infra-Estrutura de Transportes da Bahia - DERBA;
[...]
Ementa: Aprova o Regulamento da Concessão do Serviço Público de Transporte
Decreto nº 9.595, de
Hidroviário de Navegação Marítima Interior, de passageiros, cargas e veículos,
19 de outubro de
na Baía de Todos os Santos, no Estado da Bahia.
2005
Fonte: http://www.agerba.ba.gov.br/upload/legislacao/decretoe9595.pdf
Art. 1º Este Regulamento tem por objetivo disciplinar a exploração do Serviço Público de Transporte Hidroviário de Navegação Marítima Interior, de passageiros, cargas e veículos, na Baía de Todos os Santos, no Estado
da Bahia, aqui denominado SISTEMA, mediante concessão dos serviços à iniciativa privada, sua exploração,
melhoria, ampliação e fiscalização.
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Quadro 6 – Excertos da legislação do transporte terrestre e aquaviário no Estado da Bahia
(continuação)

Excertos da legislação do transporte terrestre e aquaviário no Estado da Bahia
Normativo

Ementa / Fonte

Art. 6º Os serviços e demais atividades abrangidos pelo SISTEMA são classificados em:
I - Serviços Concedidos;
II - Serviços Complementares;
III - Atividades Acessórias;
IV - Atividades de Apoio, quando requisitadas.
Art. 7º Serviços Concedidos são aqueles de competência exclusiva do Concessionário, compreendendo as atividades operacionais de transporte hidroviário na área abrangida pelo SISTEMA, a manutenção preventiva e
corretiva das embarcações vinculadas aos serviços e a conservação das instalações prediais, máquinas, equipamentos e demais elementos que compõem o SISTEMA.
Art. 8º Serviços Complementares são aqueles considerados como convenientes, mas não-essenciais, vinculados aos serviços principais, a serem prestados pelo Concessionário ou por terceiros, por ele contratados.
Art. 9º Atividades Acessórias são atividades de possível implementação pelo Concessionário, que não prejudiquem a regular prestação do Serviço Concedido.
[...]
Art. 10. Atividades de Apoio são atividades não-essenciais, consideradas úteis na consecução de determinada
tarefa ou serviço, vinculado à concessão.
Ementa: Dispõe sobre organização, planejamento, fiscalização e poder de políLei nº 11.378, de 18 cia do Sistema de Transporte Rodoviário Intermunicipal de Passageiros do Esde fevereiro de 2009 tado da Bahia - SRI, e dá outras providências.
Fonte: http://www.agerba.ba.gov.br/upload/legislacao/lei11378.pdf
Art. 2º Os serviços do Sistema de Transporte Rodoviário Intermunicipal de Passageiros do Estado da Bahia estão sujeitos à regulação da Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Energia, Transportes e
Comunicações da Bahia - AGERBA, que nele exercerá o seu poder de polícia.
[...]
Art. 4º O Sistema de Transporte Rodoviário Intermunicipal de Passageiros do Estado da Bahia - SRI compreende os serviços de transporte realizados entre pontos terminais, considerados início e fim, transpondo limites
de um ou mais municípios, com itinerários, seções, tarifas e horários definidos, realizados por estradas federais, estaduais ou municipais, abrangendo o transporte de passageiros, suas bagagens e encomendas de terceiros.
Art. 6º A AGERBA, observadas as normas preconizadas nas legislações federal e estadual, delegará a execução dos serviços do SRI a pessoas jurídicas idôneas, devidamente constituídas e detentoras de condições
econômicas, técnicas, operacionais e de regularidade fiscal, nas esferas municipal, estadual e federal.
§ 1º - A delegação dos serviços dar-se-á mediante contrato de concessão ou permissão, precedido de licitação,
mediante o qual a autoridade delegante fixará prazos mínimos que possibilitem ao concessionário ou permissionário a amortização dos investimentos, conforme dispõe a legislação vigente.
[...]
Art. 10. O SRI será composto dos seguintes subsistemas:
I - metropolitano;
II - estrutural;
III - regional;
IV - rural;
V - complementar.
Art. 11. O subsistema metropolitano será constituído por linhas de transporte coletivo terrestre de passageiros
com pontos de origem e destino situados exclusivamente em municípios da Região Metropolitana de Salvador RMS.
Art. 12. O subsistema estrutural será formado, predominantemente, de linhas de médio e longo percurso, interligando cidades-pólos e municípios de grande potencial econômico entre si e à Capital do Estado, e vice-versa.
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Quadro 6 – Excertos da legislação do transporte terrestre e aquaviário no Estado da Bahia
(continuação)

Excertos da legislação do transporte terrestre e aquaviário no Estado da Bahia
Normativo

Ementa / Fonte

Art. 13. O subsistema regional será formado, predominantemente, de linhas de curto e médio percurso que interligarão distritos e sedes municipais aos seus respectivos pólos regionais.
Art. 14. O subsistema rural será formado, predominantemente, por linhas de curto percurso, que interligarão os
distritos de um município com as sedes de outros municípios, ou outros distritos e povoados.
Art. 15. O subsistema complementar tem por finalidade suprir necessidades específicas dos subsistemas metropolitano, regional e rural, em determinadas situações, que incluem a realidade econômica e cultural, e será
constituído de linhas de pequeno e médio percurso, observadas as características regionais.
§ 1º - Os serviços do subsistema complementar poderão ser delegados a pessoas físicas ou jurídicas, mediante exploração individual, que demonstrem capacidade para o seu desempenho, sob regime de permissão, a título precário, mediante prévia licitação, em caráter pessoal e intransferível.
[...]
Ementa: Institui a Política Estadual de Transporte Rodoviário Intermunicipal de
Passageiros - POTIP, regulamenta a Lei nº 11.378, de 18 de fevereiro de 2009,
Decreto nº 11.832, de
que dispõe sobre organização, planejamento, fiscalização e poder de polícia do
9 de novembro de
Sistema de Transporte Rodoviário Intermunicipal de Passageiros do Estado da
2009
Bahia - SRI, e dá outras providências.
Fonte: http://www.agerba.ba.gov.br/upload/legislacao/Dec11832-09.pdf
Art. 9º A prestação do serviço público de transporte rodoviário intermunicipal de passageiros está sujeita à delegação, mediante contrato de concessão ou permissão, através de licitação, realizada pela AGERBA.
[...]
Art. 31. O SRI compreende os serviços de transporte realizados entre pontos terminais, considerados origem e
destino, transpondo limites de um ou mais municípios, com itinerários, seções, distâncias, tarifas, horários e tipo de veículos definidos, realizados por estradas federais, estaduais ou municipais, abrangendo o transporte
de passageiros, suas bagagens e encomendas de terceiros.
Art. 32. Incluem-se no SRI os serviços especiais de transporte rodoviário intermunicipal de passageiros.
Art. 33. São serviços especiais aqueles prestados com veículos próprios ou de terceiros contratados e que se
destinam à condução de pessoas, sem cobrança individual de passagem, sujeitos a emissão de licença para
determinado veículo com prazo determinado de até 01 (um) ano, renovável por igual período a critério da
AGERBA, de acordo com as seguintes espécies:
I - Licença Especial por Viagem Eventual, emitida para a realização de viagens ocasionais, por pessoa física ou
jurídica, entre locais previamente estabelecidos, com o fim de atender a deslocamentos especiais de determinado grupo contratante do serviço, cujos membros estejam devidamente identificados em listagem prévia;
II - Licença Especial Vinculada, emitida para a realização de viagens, regulares ou não, por pessoa jurídica,
com veículo próprio, destinando-se ao transporte de seus funcionários devidamente identificados;
III - Licença Especial de Turismo, emitida para a realização de viagens, regulares ou não, por empresas operadoras de turismo, destinando-se ao transporte de seus turistas e agentes, com veículo próprio ou de pessoa física ou jurídica por aquela contratada para a prestação dos serviços, devidamente registradas em órgão competente;
IV - Licença Especial de Fretamento, emitida para a realização de viagens regulares por pessoa jurídica, com
veiculo próprio ou de pessoa física ou jurídica por aquela contratada para a prestação deste serviço, destinando-se à condução de grupos ou pessoas específicas, entre locais previamente estabelecidos;
V - Licença Especial Escolar, emitida para a realização de viagens regulares, por pessoa física ou jurídica devidamente contratada para a prestação deste serviço, destinando-se ao transporte de estudantes devidamente
identificados em listagem prévia.
Art. 37. O SRI será composto dos seguintes subsistemas:
I - metropolitano;
II - estrutural;
III - regional;
IV - rural;
V - complementar.
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Quadro 6 – Excertos da legislação do transporte terrestre e aquaviário no Estado da Bahia
(continuação)

Excertos da legislação do transporte terrestre e aquaviário no Estado da Bahia
Normativo

Ementa / Fonte

Art. 38. O subsistema metropolitano é constituído por linhas de transporte coletivo terrestre de passageiros
com pontos de origem e destino situados exclusivamente em municípios da Região Metropolitana de Salvador RMS.
[...]
Art. 39. O subsistema estrutural é formado por linhas que interligam cidades-pólos e municípios de grande porte econômico entre si e à capital do Estado.
Art. 40. O subsistema regional é formado por linhas que interligam distritos e sedes municipais aos seus respectivos pólos regionais e a municípios de pequeno e médio porte econômico.
Art. 41. O subsistema rural é formado por linhas que interligam os distritos de um município com as sedes de
outros municípios, ou respectivos distritos e povoados e/ou, ainda, por linhas cujos itinerários percorram estradas vicinais, com necessidade ou não de utilização de veículos especiais.
Art. 42. O subsistema complementar tem por finalidade suprir necessidades específicas dos subsistemas metropolitano, regional e rural, em determinadas situações, observadas a realidade econômica e cultural e as características regionais, sendo constituído de linhas de curto e médio percurso.
§ 1º - Os serviços do subsistema complementar poderão ser delegados a pessoas físicas ou jurídicas, mediante exploração individual, que demonstrem capacidade para o seu desempenho, sob regime de permissão, a título precário, mediante prévia licitação, em caráter pessoal.
Ementa: Dispõe sobre o Sistema de Transporte Hidroviário Intermunicipal de
Lei nº 12.044, de 4 de
Passageiros e Veículos do Estado da Bahia - SHI, e dá outras providências.
janeiro de 2011
Fonte: http://governo-ba.jusbrasil.com.br/legislacao/1026440/lei-12044-11
Art. 2º Cabe ao Estado da Bahia, na forma desta Lei, explorar diretamente, ou mediante concessão ou permissão, os serviços de transporte hidroviário intermunicipal de passageiros e veículos, obrigando-se a fornecê-lo
com qualidade e mediante tarifa justa, na forma da Lei e das Constituições Federal e Estadual. Ver tópico
Parágrafo único. Transporte hidroviário intermunicipal de passageiros e veículos, para os efeitos desta Lei, é o
serviço de navegação entre dois ou mais municípios, dentro dos limites territoriais do Estado da Bahia, numa
faixa litorânea de até 12 (doze) milhas náuticas de largura da costa, em águas de leitos de rios, baías, angras,
enseadas, lagos, lagoas, canais, e águas marítimas abrigadas, com origem, destino, tarifa e horários definidos. Ver tópico
Ementa: Autoriza o Governo do Estado da Bahia a receber as cotas e assumir o
Lei nº 12.808, de 25
controle societário da CTS.
de abril de 2013
Fonte: http://www.legislabahia.ba.gov.br/
Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a receber, integralmente, as quotas da Companhia de Transporte de
Salvador - CTS, empresa pública, constituída nos termos da Lei Municipal nº 4.130, de 29 de junho de 1990,
vinculada à Secretaria Municipal de Urbanismo e Transporte de Salvador, bem como assumir o seu controle
societário.
Ementa: Dispõe sobre a inclusão da Companhia de Transporte de Salvador Lei nº 12.911, de 11 CTS, na estrutura organizacional da Administração Pública do Poder Executivo
de outubro de 2013
Estadual, e dá outras providências.
Fonte: http://www.legislabahia.ba.gov.br/
Art. 1º A Companhia de Transporte de Salvador - CTS, empresa pública com personalidade jurídica de direito
privado, patrimônio próprio, autonomia técnica, administrativa e financeira, cujas quotas foram recebidas, integralmente, pelo Poder Executivo Estadual, através da autorização concedida pela Lei nº 12.808, de 25 de abril
de 2013, passa a denominar-se Companhia de Transportes do Estado da Bahia - CTB e a integrar a Secretaria
de Desenvolvimento Urbano - SEDUR.
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Quadro 6 – Excertos da legislação do transporte terrestre e aquaviário no Estado da Bahia
(conclusão)

Excertos da legislação do transporte terrestre e aquaviário no Estado da Bahia
Normativo

Ementa / Fonte

Ementa: Institui o Regulamento de Transporte, Tráfego e Segurança dos serviDecreto nº 15.197, de
ços relacionados ao Sistema Metroviário de Salvador e Lauro de Freitas - SMSL.
9 de junho de 2014
Fonte: http://www.legislabahia.ba.gov.br/
Art. 4º O serviço de transporte metroviário deverá ser prestado de forma adequada ao público, assim definido
na legislação pertinente, e nos contratos de concessão firmados.
Ementa: Modifica a estrutura organizacional da Administração Pública do Poder
Lei nº 13.204, de 11 Executivo Estadual e dá outras providências.
de dezembro de 2014 Fonte: http://www1.saude.ba.gov.br/mapa_bahia/docs/LEI%20N%C2%BA%2013.
204%20DE%2011%20DE%20DEZEMBRO%20DE%202014.pdf
Art. 2º Fica alterada a denominação das seguintes Secretarias, Entidade e Órgão do Estado:
[...]
IV - Superintendência de Transportes da Secretaria de Infraestrutura para Superintendência de Planejamento
em Logística de Transporte e Intermodalismo da Secretaria de Infraestrutura - SEINFRA.
Art. 28. Fica criada a Superintendência de Infraestrutura de Transportes da Bahia SIT, órgão em Regime Especial de Administração Direta, da estrutura da Secretaria de Infraestrutura SEINFRA, com a finalidade de
executar programas relativos à subfunção transporte, de competência do Estado, à exceção daqueles cometidos em lei a outras entidades ou órgãos e, em caráter supletivo, os referentes aos planos federal e municipal,
bem como a construção e a administração dos seus terminais rodoviários, hidroviários e aeroviários.

Figura 6 – Organograma do setor de transportes do Estado da Bahia

Fonte: elaborado com base na legislação constante do Quadro 6.
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Ceará
Quadro 7 – Excertos da legislação do transporte terrestre e aquaviário no Estado do Ceará
(continua)

Excertos da legislação do transporte terrestre e aquaviário no Estado do Ceará
Normativo

Ementa / Fonte

Ementa: Autoriza o Chefe do Poder Executivo a constituir a Companhia CearenLei nº 12.682, de 2 de
se de Transportes Metropolitanos - METROFOR, e dá outras providências.
maio de 1997
Fonte: http://www.al.ce.gov.br/legislativo/legislacao5/leis97/12682.htm
Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a constituir uma sociedade de capital aberto, por ações, de
economia mista, sob a denominação de Companhia Cearense de Transportes Metropolitanos - METROFOR,
para o fim especial de explorar os serviços de transportes sobre trilhos ou guiados, de passageiros, na Região
Metropolitana de Fortaleza e nas áreas vizinhas que possam ser a ela integradas, nos termos da Lei Federal nº
8.693, de 3 de agosto de 1993.
Art. 3º A Companhia Cearense de Transportes Metropolitanos – METROFOR, terá como objeto o planejamento, a construção, a implantação, a exploração, a operação e a manutenção de obras e serviços de transporte
de passageiros e/ou cargas sobre trilhos ou guiados, no Estado do Ceará e nas áreas vizinhas que possam ser
a ele integrados, [...]
Ementa: Cria a Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado do Ceará
Lei nº 12.786, de 30 (ARCE).
de dezembro de 1997 Fonte: http://www.arce.ce.gov.br/index.php/legislacao/leis?download=6252%3Aleiestadual-12786-de-301297&start=40
Art. 1º Fica instituída a Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Estado do Ceará - ARCE, autarquia sob regime especial, vinculada à Procuradoria Geral do Estado, dotada de autonomia orçamentária, financeira, funcional e administrativa, com sede e foro na capital, e prazo de duração indeterminado.
Art. 3º A Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Estado do Ceará - ARCE, exercerá o poder
de direção, regulação e fiscalização sobre serviços públicos delegados, nos termos desta Lei e demais normas
legais, regulamentares e consensuais pertinentes.
Art. 7º Sem prejuízo de outros poderes de direção, regulação e fiscalização sobre serviços públicos que possam vir a ser delegados à Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Estado do Ceará - ARCE,
as seguintes atribuições básicas serão de sua competência:
I - regulação econômica dos serviços públicos delegados, mediante o estabelecimento de tarifas ou parâmetros
tarifários que reflitam o mercado e os custos reais de produção, de modo a, concomitantemente, incentivar os
investimentos privados e propiciar a razoabilidade e modicidade das tarifas aos usuários;
II - regulação técnica e controle dos padrões de qualidade, fazendo cumprir os critérios tecnológicos e normas
qualitativas, conforme estabelecidos em contrato de concessão, termo de permissão, Lei ou pelos órgãos competentes, de forma a garantir a continuidade, segurança e confiabilidade da prestação de serviço público;
III - atendimento ao usuário, compreendendo o recebimento, processamento e provimento de reclamações relacionadas com a prestação de serviços públicos delegados, conforme a regulamentação desta Lei.
Art. 8º Compete ainda à Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Estado do Ceará - ARCE:
I - zelar pelo fiel cumprimento da legislação, dos contratos de concessão e termos de permissão de serviços
públicos sob a sua competência regulatória, podendo, para tanto, determinar diligências junto ao poder concedente e entidades reguladas, e ter amplo acesso a dados e informações;
II - implementar as diretrizes estabelecidas pelo poder concedente em relação à concessão e permissão de
serviços sujeitos à competência da ARCE;
III - dirimir, em âmbito administrativo, conflitos entre o poder concedente, entidades reguladas e usuários;
IV - outorgar concessões e permissões, quando o poder concedente delegar à ARCE tal atribuição por meio de
instrumento específico, e sempre em obediência à legislação vigente;
V - fiscalizar, diretamente ou mediante contratação de terceiros, os aspectos técnico, econômico, contábil, financeiro, operacional e jurídico dos contratos de concessão e termos de permissão de serviços públicos, aplicando, se for o caso, diretamente as sanções cabíveis, entre as quais, suspensão temporária de participação
em licitações, intervenção administrativa e extinção da concessão ou permissão, em conformidade com a regulamentação desta Lei, e demais normas legais e pactuadas;
[...]
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IX - fixar critérios para o estabelecimento, ajuste, revisão e aprovação de tarifas dos serviços públicos delegados, em consonância com as normas legais e pactuadas;
[...]
XVII - atuar na defesa e proteção dos direitos dos usuários, reprimindo infrações, compondo e arbitrando conflitos de interesses, e promovendo a coordenação com o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor;
[...]
Ementa: Institui Normas para Concessão e Permissão no Âmbito da AdministraLei nº 12.788, de 30 ção Pública Estadual.
de dezembro de 1997 Fonte: http://www.arce.ce.gov.br/index.php/legislacao/leis?download=176%3Aleiestadual-12788-de-301297&start=40.
Art. 23. É admitida a subconcessão, nos termos previstos no contrato de concessão, desde que expressamente autorizada pelo poder concedente.
§ 1º A outorga de subconcessão será sempre precedida de concorrência.
§ 2º O subconcessionário se sub-rogará em todos os direitos e obrigações da subconcedente, dentro dos limites da subconcessão.
Art. 37. A permissão de serviço público será formalizada mediante contrato de adesão, que observará os termos desta Lei, das demais normas pertinentes e do edital de licitação, inclusive quanto à precariedade e a revogabilidade unilateral do contrato pelo poder concedente.
Parágrafo único. Aplica-se às permissões o disposto nesta Lei.
Ementa: Dispõe sobre o Sistema de Transporte Rodoviário Intermunicipal de
Lei nº 13.094, de 12 Passageiros do Estado do Ceará e dá outras providências.
de janeiro de 2001
Fonte: http://www.arce.ce.gov.br/index.php/legislacao/leis?download=146%3Aleiestadual-13094-de-120101-&start=40.
Art. 3º O Serviço de Transporte Rodoviário Intermunicipal de Passageiros fica classificado em Serviços Regulares de Transporte Rodoviário Intermunicipal de Passageiros e Serviços de Transporte Rodoviário Intermunicipal de Passageiros por Fretamento.
Parágrafo único. A regulamentação desta Lei disporá sobre as características e subclassificações de cada modalidade do serviço prevista no caput deste artigo.
Art. 4º Compete ao Estado do Ceará explorar diretamente ou mediante concessão ou permissão os Serviços
Regulares de Transporte Rodoviário Intermunicipal de Passageiros, no âmbito de sua jurisdição, sempre através de licitação, nos termos desta Lei, da Lei Federal nº 8.987/95 e demais normas legais e regulamentares
pertinentes.
[...]
§ 5º As linhas regulares são classificadas em:
a) radial: linha que liga determinada localidade do Estado do Ceará ao Município de Fortaleza;
b) regional: linha que liga localidades do Estado do Ceará, sem passar pelo Município de Fortaleza;
c) diametral: linha que liga localidades do Estado do Ceará passando pelo Município de Fortaleza.
§ 6º As linhas radiais, diametrais e regionais, quando operadas por ônibus, serão outorgadas mediante concessão, e quando operadas por miniônibus, veículos utilitários de passageiros e veículo utilitário misto serão
outorgadas por permissão.
[...]
Art. 63. Além da fiscalização de que trata o artigo anterior, as prestadoras de Serviços de Transporte Rodoviário Intermunicipal de Passageiros no Estado do Ceará submeter-se-ão ao poder regulatório da Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Estado do Ceará – ARCE.
§ 1º O poder regulatório da ARCE será exercido nos termos desta Lei e da Lei Estadual nº 12.788, de 30 de
dezembro de 1997, e demais normas legais, regulamentares e pactuadas pertinentes, cabendo à ARCE, com
relação aos Serviços de Transporte Rodoviário Intermunicipal de Passageiros, sem prejuízo de outras atribuições:
I - fiscalizar indiretamente os órgãos e entidades privadas e públicas envolvidos na prestação do serviço, através de auditagem técnica de dados fornecidos por estes ou coletados pela ARCE;
II - atender e dar provimento às reclamações dos usuários do serviço, decidindo inclusive sobre indenizações
ou reparações a serem pagas pelas transportadoras, independentemente de outras sanções a estas aplicáveis;
III - expedir normas regulamentares sobre a prestação do serviço;
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IV - responder a consultas de órgãos e entidades públicas e privadas sobre a prestação do serviço;
V - encaminhar ao órgão ou entidade responsável pela aplicação de penalidades a constatação, através de decisão definitiva proferida pela ARCE, de infração cometida por transportadora, caso não tenha sido delegada à
ARCE tal aplicação.
Ementa: Aprova o regulamento do serviço regular complementar de transporte
rodoviário intermunicipal de passageiros do Estado do Ceará, revogando o DeDecreto nº 26.803, de
creto nº 26.524, de 27 de fevereiro de 2002, e dá outras providências.
24 de outubro de
Fonte:
2002
http://www.arce.ce.gov.br/index.php/legislacao/decretos?download=365%3Adecretoestadual-no-26803-de-24-de-outubro-de-2002.
Art.1º Fica aprovado o Regulamento do Serviço Regular Complementar de Transporte Rodoviário Intermunicipal de Passageiros do Estado do Ceará, subclassificação dos serviços regulares previstos no artigo 3º da Lei
Estadual nº 13.094/2001, nos termos deste Decreto.
Art.2º [...]
Parágrafo único. Serão consideradas, para efeito deste Regulamento, as seguintes definições:
[...]
VIII - Linha: transporte de passageiros entre Municípios por itinerário e secções preestabelecidos;
IX - Linha alimentadora: linha que tem como característica principal a alimentação de uma ou mais linhas de
maior relação passageiro transportado por quilometragem percorrida;
X - Linha diametral: linha que liga localidades, passando pelo Município de Fortaleza;
XI - Linha experimental: linha cujo serviço é outorgado para ser explorado por um período determinado, para
verificação de sua viabilidade;
XII - Linha radial: linha que liga determinada localidade do Estado do Ceará ao Município de Fortaleza;
XIII - Linha regional: linha que liga localidades do Estado do Ceará, sem passar pelo Município de Fortaleza;
XIV - Linha regular: linha utilizada na prestação de Serviço de Transporte Regular Rodoviário Intermunicipal de
Passageiro;
[...]
XXIV - Serviço Regular Complementar de Transporte: serviço de transporte rodoviário intermunicipal prestado,
mediante permissão, por profissionais autônomos, da categoria motorista, associados a cooperativa de transporte de passageiros, para exploração do transporte rodoviário intermunicipal de passageiros, utilizando veículos utilitários de passageiros (VUP) ou veículos utilitários misto (VUM);
[...]
XXXIV - Viagem: deslocamento de um veículo ao longo do itinerário, entre dois pontos terminais;
XXXV - Viagem completa: deslocamento de um veículo ao longo de um itinerário, com retorno ao ponto de origem;
XXXVI - Viagem-expressa: viagem realizada sem pontos de parada ao longo do itinerário.
Art. 3º Caberá à Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Estado do Ceará - ARCE e demais
órgãos e entidades competentes, fiscalizar o cumprimento da Lei Estadual nº13.094/2001, bem como regular
sua observância por meio da expedição de Portarias e Resoluções, nos termos dos arts.2º, 62 e 63 da citada
Lei.
Ementa: Dispõe sobre o Modelo de Gestão do Poder Executivo, altera a estrutuLei nº 13.875, de 7 de ra da Administração Estadual, promove a extinção e criação de cargos de direfevereiro de 2007
ção e assessoramento superior, e dá outras providências.
Fonte: http://www.al.ce.gov.br/legislativo/legislacao5/leis2007/13875.htm
Art. 6º O Poder Executivo do Estado do Ceará terá a seguinte estrutura organizacional básica:
[...]
II - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA: (Redação dada pela Lei nº 14.005, de 09.11.07)
1. AUTARQUIAS:
1.8. Vinculada à Secretaria de Infra-Estrutura:
1.8.1. Departamento Estadual de Rodovias - DER;
1.8.2. Departamento Estadual de Trânsito – DETRAN
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Art. 73 Secretaria da Infra-estrutura compete: coordenar as políticas do Governo nas áreas dos transportes e
obras, de energia e comunicações; estabelecer objetivos, diretrizes e estratégias a serem seguidas nas suas
diversas áreas de atuação pelos órgãos e entidades estaduais; elaborar planos diretores e modelos de gestão
compatíveis com as ações de desenvolvimento programados no âmbito dos setores de transportes nos diversos modos, energia, comunicações e obras públicas; estabelecer a base institucional necessária para as áreas
de atuação da Infra-estrutura; desenvolver os planos estratégicos para implementação das políticas de transportes, obras, energia e comunicações; definir planos, programas e projetos em sua área de abrangência; captar recursos, celebrar convênios e promover a articulação entre os órgãos e entidades estaduais, federais, municipais, internacionais e privados; supervisionar e acompanhar as atividades relativas ao desenvolvimento,
acompanhamento e execução de projetos da Infra-estrutura; realizar o planejamento indicativo e determinativo
nas áreas de sua competência; coordenar a articulação permanente entre os trabalhos da Secretaria e os órgãos e entidades vinculadas; estabelecer normas, controles e padrões para serviços executados em sua área
de abrangência; criar, organizar e manter o sistema de informa�� es dos diversos setores de sua competência;
exercer outras atribuições necessárias ao cumprimento de suas finalidades, nos termos do Regulamento. (Nova redação dada pela Lei nº 14.005, de 09.11.07)
[...]
Art. 78 [...]
VIII - o Departamento Estadual de Rodovias - DER, tem por finalidade elaborar o Plano Rodoviário do Estado;
realizar estudos e elaborar planos e projetos, objetivando a construção e manutenção de estradas estaduais e
assegurando a proteção ambiental das áreas onde serão executadas obras de seu interesse; construir e manter as estradas de rodagem estaduais; construir, manter, explorar, administrar e conservar aeroportos e campos de pouso; exercer as atividades de planejamento, administração, pesquisa, engenharia e operação do sistema viário do Estado do Ceará. (Redação dada pela Lei nº 14.919, de 24.05.11)
[...]
IX - o Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN, tem por finalidade [...] criar, permitir, modificar, disciplinar, regulamentar, fiscalizar e controlar as linhas de transporte rodoviário intermunicipal de passageiros do Estado do Ceará; promover as licitações para as concessões e permissões de linhas de transporte rodoviário intermunicipal de passageiros do Estado do Ceará; disciplinar, regulamentar e controlar os serviços de passageiros do Estado do Ceará; manter, explorar, administrar e conservar terminais rodoviários do sistema de transporte rodoviário intermunicipal de passageiros do Estado do Ceará.
Ementa: Altera a redação das Leis Estaduais nºs 13.875, de 7 de fevereiro de
2007, 13.747, de 30 de março de 2006, 13.045, de 17 de julho de 2000, e dá outras
Lei nº 14.024, de 17
providências.
de dezembro de 2007
Fonte: http://www.arce.ce.gov.br/index.php/legislacao/leis?download=158%3Aleiestadual-14024-de-171207.
Art. 1º O item 1.7.1 do inciso II do art. 6º e os incisos VIII e IX do art. 78, da Lei nº. 13.875, de 7 de fevereiro de
2007, passam a vigorar com as seguintes redações:
Art. 6º.
II - ...
1.7.1. Departamento de Edificações e Rodovias - DER;
...
Art. 78 ...
VIII - o Departamento de Edificações e Rodovias - DER, tem por finalidade elaborar o Plano Rodoviário do Estado; realizar estudos e elaborar planos e projetos, objetivando a construção e manutenção de estradas estaduais e assegurando a proteção ambiental das áreas onde serão executadas obras de seu interesse; construir
e manter as estradas de rodagem estaduais;
[...]
IX - o Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN, tem por finalidade [...] criar, permitir, modificar, disciplinar, regulamentar, fiscalizar e controlar as linhas de transporte rodoviário intermunicipal de passageiros do Estado do Ceará; promover as licitações para as concessões e permissões de linhas de transporte rodoviário intermunicipal de passageiros do Estado do Ceará; disciplinar, regulamentar e controlar os serviços de passageiros do Estado do Ceará; manter, explorar, administrar e conservar terminais rodoviários do sistema de transporte rodoviário intermunicipal de passageiros do Estado do Ceará.
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Ementa: Aprova o regulamento dos serviços de transporte rodoviário intermuniDecreto nº 29.687, de cipal de passageiros do Estado do Ceará e dá outras providências.
18 de março de 2009 Fonte: http://www.arce.ce.gov.br/index.php/legislacao/decretos?download=368%3
Adecreto-estadual-no-29687-de-18-de-marco-de-2009.
Art. 3º Serão consideradas, para efeito deste Regulamento, as seguintes definições:
[...]
XXIII - Linha: ligação entre municípios por itinerário e secções preestabelecidos;
XXIV - Linha alimentadora: linha regular que tem como característica principal a alimentação de uma ou mais
linhas de maior relação passageiro transportado por quilometragem percorrida;
XXV - Linha diametral: linha regular que liga localidades, passando pelo Município de Fortaleza;
XXVI - Linha Espelho: linha regular, com as mesmas características operacionais de outra anteriormente definida, criada pelo Estado do Ceará com o objetivo de promover maior competição no mercado, respeitado o
equilíbrio econômico-financeiro das delegações.
XXVII - Linha experimental: linha regular em cujo serviço é definido para ser explorado por um período determinado, para verificação de sua viabilidade;
XXVIII - Linha integrada: linha regular que possui mecanismos físico operacionais e/ou tarifários que permitem
a transferência dos seus usuários para outra linha, independentemente da espécie de transporte;
XXIX - Linha isolada: Linha regular cuja delegação se dá individual e isoladamente;
XXX - Linha radial: linha regular que liga determinada localidade do Estado do Ceará ao Município de Fortaleza;
XXXI - Linha regional: linha regular que liga localidades do Estado do Ceará, sem passar pelo Município de
Fortaleza;
XXXII - Linha regular: linha utilizada na prestação de serviço regular de transporte rodoviário intermunicipal de
passageiro, com características operacionais definidas pelo Poder Concedente;
XXXIII - Linha social: linha regular que funciona com características específicas que exigem que o custo operacional seja coberto por receita oriunda de fontes diversas;
[...]
LXXVI - Viagem completa: deslocamento de um veículo ao longo de um itinerário, com retorno ao ponto de origem;
LXXVII - Viagem-expressa: viagem realizada sem pontos de parada ao longo do itinerário.
Art. 4º Os Serviços de Transporte Rodoviário Intermunicipal de Passageiros são divididos nos seguintes gêneros:
I - Serviços Regulares de Transporte Rodoviário Intermunicipal de Passageiros, divididos nas seguintes espécies:
a) Serviço Regular Interurbano Convencional: transporte de passageiros entre dois ou mais Municípios do Estado do Ceará, situando-se, pelo menos um deles, fora da Região Metropolitana de Fortaleza, e realizado com
ônibus com características fixadas pelo poder concedente;
b) Serviço Regular Interurbano Executivo: serviço regular interurbano prestado com um número reduzido de
paradas, passageiros somente sentados e realizado com ônibus com ar-condicionado, poltronas reclináveis
com encosto de pernas e banheiro com sanitário;
c) Serviço Regular Interurbano Leito: serviço regular interurbano prestado com um número reduzido de paradas, e realizado com ônibus dotado de poltrona reclinável tipo leito com encosto de pernas, ar-condicionado e
banheiro com sanitário;
d) Serviço Regular Metropolitano Convencional: transporte de passageiros realizado com ônibus, com características fixadas pelo poder concedente, entre os Municípios da Região Metropolitana de Fortaleza, ou entre
Municípios vizinhos quaisquer quando a linha atravessar região com elevada densidade populacional, a critério
do poder concedente;
e) Serviço Regular Metropolitano Executivo: serviço regular metropolitano realizado com ônibus com arcondicionado, número reduzido de paradas e passageiros somente sentados;
f) Serviço Regular Interurbano Complementar: transporte de passageiros entre dois ou mais Municípios do Estado do Ceará, situando-se, pelo menos um deles, fora da Região Metropolitana de Fortaleza, e realizado com
Miniônibus, Microônibus, Veículo Utilitário de Passageiros-VUP ou Veículo Utilitário Misto-VUM, com características fixadas pelo poder concedente;
g) Serviço Regular Metropolitano Complementar: transporte de passageiros realizado com Miniônibus, Microônibus, Veículo Utilitário de Passageiro-VUP ou Veículo Utilitário Misto-VUM, com características fixadas pelo
poder concedente, entre os Municípios da Região Metropolitana de Fortaleza, ou entre Municípios vizinhos
quaisquer quando a linha atravessar região com elevada densidade populacional, a critério do poder concedente.
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II - Serviços de Transporte Rodoviário Intermunicipal de Passageiros por Fretamento: transporte de pessoas
sem as características do serviço regular, mediante o aluguel global do veículo, podendo ser contínuo ou eventual.
Art. 23. Compete ao Estado do Ceará explorar diretamente ou mediante concessão ou permissão os Serviços
Regulares de Transporte Rodoviário Intermunicipal de Passageiros, no âmbito de sua competência sempre
através de licitação, nos termos deste Regulamento, da Lei Federal nº8.987/95, da Lei estadual nº13.094, de
12 de janeiro de 2001, e suas alterações, e demais normas legais e regulamentares pertinentes.
§1º Caberá ao DETRAN/CE e à Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Estado do Ceará –
ARCE fiscalizar o cumprimento da Lei estadual nº 13.094, de 12 de janeiro de 2001, e suas alterações.
[...]
§3º As linhas regulares são classificadas em radiais, regionais e diametrais.
§4º As execuções dos serviços regulares de transporte rodoviário intermunicipal de passageiros, realizadas em
linhas radiais, diametrais e regionais, organizadas por áreas de operação ou por linhas isoladas, quando operadas por ônibus, serão outorgadas mediante concessão, e quando operadas por miniônibus, microônibus, veículos utilitários de passageiros e veículo utilitário misto, serão outorgadas por permissão.
[...]
Art. 101. Os Serviços de Transporte Rodoviário Intermunicipal de Passageiros por Fretamento serão executados mediante autorização expedida pelo poder concedente.
Parágrafo único. A autorização a que se refere o “caput” deste artigo poderá ser cassada, a critério do poder
concedente, em caso de concorrência com Serviço Regular de Transporte Rodoviário Intermunicipal de Passageiros.
Art. 102. Os Serviços de Transporte Rodoviário Intermunicipal de Passageiros por Fretamento classificam-se
em:
I - Serviço de fretamento contínuo: serviço de transporte rodoviário de passageiros prestado à pessoa jurídica,
mediante contrato escrito, para um determinado número de viagens ou por um período pré-determinado, não
superior a 12 (doze) meses, com horários fixos, destinado ao transporte de usuários definidos, que se qualificam por manterem vínculo específico com a contratante para desempenho de sua atividade, mediante prévia
autorização do poder concedente.
II - Serviço de fretamento eventual: serviço de transporte rodoviário de passageiros prestado a uma pessoa ou
a um grupo de pessoas, em circuito fechado, para uma viagem com fins culturais ou recreativos, mediante prévia autorização do poder concedente.
Ementa: Autoriza a Companhia Cearense de Transportes Metropolitanos - METROFOR, a firmar consórcio, convênio ou instrumento congênere para a operaLei n° 14.526, de 8 de ção e manutenção do sistema de transporte sobre trilhos ou guiados e para a
dezembro de 2009
administração das estações ferroviárias do metrô do cariri e dá outras providências.
Fonte: http://www.al.ce.gov.br/legislativo/legislacao5/leis2009/14526.htm
Art. 1º Fica a Companhia Cearense de Transportes Metropolitanos - METROFOR, sociedade de economia
mista estadual, autorizada a firmar com a empresa concessionária do Transporte Público Rodoviário Regular
Intermunicipal de Passageiros da Região Metropolitana do Cariri, nos Municípios de Juazeiro do Norte e Crato,
consórcio, convênio ou instrumento congênere, tendo por objeto a operação e manutenção do sistema de
transporte sobre trilhos ou guiados e a administração das estações ferroviárias do Metrô do Cariri.
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Figura 7 – Organograma do setor de transportes do Estado do Ceará

Fonte: elaborado com base na legislação constante do Quadro 7.
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Distrito Federal
Quadro 8 – Excertos da legislação do transporte terrestre e aquaviário no Distrito Federal
(continua)

Excertos da legislação do transporte terrestre e aquaviário no Distrito Federal
Normativo

Ementa / Fonte

Ementa: Dispõe sobre a transformação do Departamento de Transportes UrbaLei nº 241, de 28 de nos da Secretaria de Transportes em autarquia, define sua estrutura orgânica,
Fevereiro de 1992
cria Quadro de Pessoal e dá outras providências.
Fonte: http://www.sinj.df.gov.br/SINJ/Arquivo.ashx?id_norma_consolidado=21701
Art. 1º O Departamento de Transportes Urbanos da Secretaria de Transportes do Distrito Federal – DTU/ST,
criado pelo Decreto nº 8.043, de 19 de junho de 1984, fica transformado em autarquia, com a denominação de
Departamento Metropolitano de Transportes Urbanos do Distrito Federal – DMTU/DF, vinculado à Secretaria
de Transportes.
Art. 2º O DMTU/DF, como órgão gestor do Sistema de Transporte Público Coletivo e do Fundo de Transporte
Público Coletivo do DF, tem por atribuições o planejamento, a avaliação de desempenho, a caracterização da
demanda e da oferta de serviços, a elaboração dos estudos dos custos de serviços e dos níveis tarifários, a
gestão, o controle e a fiscalização dos serviços públicos de passageiros, a administração e a operação de terminais.
Ementa: Autoriza o Poder Executivo Distrital a criar a empresa pública denominada Companhia do Metropolitano do Distrito Federal, que usará a sigla – MELei nº 513, de 28 de TRÔ-DF, uma empresa pública sob a forma de sociedade por ações, com a finajulho de 1993
lidade de planejar, projetar, construir, operar e manter sistema de transporte público coletivo sobre trilhos no Distrito Federal.
Fonte: http://www.tc.df.gov.br/SINJ/Arquivo.ashx?id_norma_consolidado=48472
Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a criar, observada a legislação própria, uma empresa pública sob a
forma de sociedade por ações, denominada Companhia do Metropolitano do Distrito Federal, que usará a sigla
– METRÔ/DF.
§ 1º O METRÔ-DF tem por finalidade: I – planejar, projetar, construir, operar e manter os sistemas de transporte público coletivo sobre trilhos no Distrito Federal, assim como explorar comercialmente marcas, patentes,
tecnologia e serviços técnicos especializados, vinculados ou decorrentes de sua atividade produtiva;
II – organizar, fiscalizar, administrar e explorar as áreas lindeiras às vias metroviárias, absorvendo os recursos
provenientes de atividades comerciais e imobiliárias nelas desenvolvidas.
§ 2º O METRÔ/DF, com personalidade jurídica de direito privado, tem por sede e foro a cidade de Brasília –
Distrito Federal e prazo de duração indeterminado.
§ 3º O METRÔ/DF é regido por esta Lei, pela Lei das Sociedades por Ações, pelo seu Estatuto e demais normas de direito aplicáveis.
Ementa: Estabelece as condições de prestação dos serviços de transporte púLei nº 666, de 28 de blico coletivo sobre trilhos no Distrito Federal, previstas no art. 5º da Lei nº 513,
janeiro de 1994
de 28 de julho de 1993, e dá outras providências.
Fonte: http://www.sinj.df.gov.br/SINJ/Arquivo.ashx?id_norma_consolidado=48625
Art. 1º O serviço de transporte público coletivo sobre trilhos (serviço metroviário) integra o Sistema de Transporte Público Coletivo do Distrito Federal e será prestado, em regime de concessão, pela Companhia do Metropolitano do Distrito Federal – METRÔ/DF, cuja criação está autorizada pela Lei nº 513, de 28 de julho de
1993.
Ementa: Dá nova redação ao Decreto 19.547 de 02 de setembro de 1998, alterado
Decreto nº 26.516, de pelo Decreto 22.726 de 15 de fevereiro de 2002, que Instituiu o Regulamento de
30 de dezembro de Transporte, Tráfego e Segurança do Metropolitano do Distrito Federal.
2005
Fonte: http://www.metro.df.gov.br/in formacoes/legislacao/290-decreto-no-26516-de30-de-dezembro-de-2005.html
Art. 9º Todo serviço adicional prestado ao usuário será considerado acessório e realizado a título precário, podendo ser interrompido a qualquer momento.
Parágrafo único. Serviço adicional é toda facilidade oferecida ao usuário pelo METRÔ‐DF, que não o transporte
metroviário entre as estações do sistema.
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Quadro 8 – Excertos da legislação do transporte terrestre e aquaviário no Distrito Federal
(continuação)

Excertos da legislação do transporte terrestre e aquaviário no Distrito Federal
Normativo

Ementa / Fonte

Ementa: Aprova o Regimento da Transporte Urbano do Distrito Federal –
DFTRANS, e dá outras providências.
Decreto n° 27.660, de
Fonte:
24 de janeiro de 2007
http://legislacao.cl.df.gov.br/Legislacao/consultaTextoLeiParaNormaJuridicaNJUR357028!buscarTextoLeiParaNormaJuridicaNJUR.action
Art. 2º A Transporte Urbano do Distrito Federal – DFTRANS, denominação dada pelo Decreto nº 23.902, de 11
de julho de 2003, na forma publicada na edição nº 140, de 23 de julho de 2003, do Diário Oficial do Distrito Federal, Autarquia criada pela Lei nº 241, de 28 de fevereiro de 1992, submetida ao regime autárquico, entidade
gestora do Sistema de Transporte Público Coletivo do Distrito Federal, vinculada à Secretaria de Estado de
Transportes, com personalidade jurídica de direito público e autonomia administrativa, patrimonial e financeira,
possui sede e foro na cidade de Brasília, Distrito Federal.
Art. 3º À Transporte Urbano do Distrito Federal – DFTRANS compete:
I – planejar, gerir, controlar e fiscalizar os serviços de transporte coletivo, público e privado;
II – planejar, gerir, controlar e fiscalizar a infra-estrutura de apoio ao sistema de transporte público coletivo;
III – executar políticas, programas e estudos definidos pela Secretaria de Estado de Transportes, referentes ao
transporte público coletivo do Distrito Federal;
IV – cumprir e fazer cumprir a legislação referente aos serviços de transporte público coletivo do Distrito Federal, bem como supervisionar, controlar e fiscalizar a sua prestação;
[...]
IX – elaborar e promover a aplicação de normas e procedimentos operacionais referentes ao funcionamento
dos serviços de transporte público coletivo do Distrito Federal, da Câmara de Compensação de Receitas e
Créditos e do Fundo do Transporte Público Coletivo do Distrito Federal;
X – gerir e operacionalizar o funcionamento da Câmara de Compensação de Receitas e Créditos;
XI - gerir o Fundo do Transporte Público Coletivo do Distrito Federal;
[...]
XV – analisar e se manifestar sobre propostas de legislação e normas relativas ao controle, fiscalização e gestão dos serviços de transporte público coletivo do Distrito Federal;
XVI – estabelecer critérios para obter informações referentes aos delegatários e prestadores de serviços terceirizados;
XVII – promover, quando necessário, a realização de auditoria técnico-operacional e econômico-financeira nos
delegatários;
XVIII – fixar normas complementares e disciplinares da prestação e utilização dos serviços de transporte público coletivo, determinando, inclusive, prazos para o cumprimento de obrigações;
XIX – definir procedimentos e rotinas de fiscalização dos elementos componentes do sistema de transporte coletivo do Distrito Federal;
[...]
Ementa: Dispõe sobre os serviços de transporte público coletivo integrantes do
Lei nº 4.011, de 12 de Sistema de Transporte do Distrito Federal, instituído pela Lei Orgânica do Distrisetembro de 2007
to Federal, e dá outras providências.
Fonte: http://www.sinj.df.gov.br/SINJ/Arquivo.ashx?id_norma_consolidado=55705
Art. 5º Os serviços de transporte público coletivo de que trata esta Lei classificam-se em básico e complementar.
§ 1º O Serviço Básico compreende linhas dos modos metroviário e rodoviário, que poderão operar mediante integração física, tarifária e operacional e que visem proporcionar aos cidadãos o acesso universal, seguro e
equânime ao espaço urbano.
§ 2º O Serviço Complementar compreende linhas do modo rodoviário com características diferenciadas do serviço básico, que visem atender segmentos específicos de usuários.
Art. 6º As modalidades metroviária e rodoviária serão operadas, direta ou indiretamente, pelo Distrito Federal e
serão alocadas de forma a promover a oferta adequada aos níveis de demanda, com tecnologia veicular e preços de passagem compatíveis com o objetivo do serviço.
[...]
§ 2º O modo metroviário será operado pela Companhia do Metropolitano do Distrito Federal – METRÔ/DF.
§ 3º Ficam vedadas a transferência particular de permissões e concessões e a delegação de mais de uma
permissão para cada autônomo.
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Quadro 8 – Excertos da legislação do transporte terrestre e aquaviário no Distrito Federal
(continuação)

Excertos da legislação do transporte terrestre e aquaviário no Distrito Federal
Normativo

Ementa / Fonte

Art. 7º Os serviços de transporte público coletivo do Distrito Federal e outros a eles vinculados serão prestados
direta ou indiretamente, sob regime de concessão ou permissão, nos termos do art. 335 da Lei Orgânica do
Distrito Federal.
§ 1º Quando direta, a prestação dos serviços de transporte público coletivo pelo Distrito Federal far-se-á por intermédio da Companhia do Metropolitano do Distrito Federal, da Sociedade de Transportes Coletivos de Brasília Limitada – TCB ou de qualquer outro ente público que venha a ser criado com esse objetivo.
§ 2º A delegação para a prestação indireta dos serviços de transporte público coletivo far-se-á sempre mediante licitação na modalidade de concorrência.
[...]
Ementa: Aprova o Regulamento do Sistema de Transporte Público Coletivo do
Decreto nº 30.584, de
Distrito Federal, instituído pela Lei Orgânica do Distrito Federal.
16 de julho de 2009
Fonte: http://www.sinj.df.gov.br/SINJ/Arquivo.ashx?id_norma_consolidado=60905
Art. 1º Os serviços de transporte coletivo no Distrito Federal, que integram o Sistema de Transporte do Distrito
Federal, instituído no Título VII, Capítulo V, da Lei Orgânica do Distrito Federal serão prestados sob os regimes
público e privado.
§ 1º O transporte coletivo público é serviço público essencial, cuja organização e prestação competem ao Distrito Federal, conforme disposto no artigo 30, inciso V, combinado com o artigo 32, § 1º, da Constituição Federal, e na Lei Orgânica do Distrito Federal.
§ 2º O transporte coletivo privado, destinado ao atendimento de segmentos específicos e pré-determinados da
população, vedado o pagamento individual de passagem, está sujeito a regulamentação própria e prévia autorização do poder concedente, conforme disposto na Lei Orgânica do Distrito Federal.
Art. 2º Os serviços de transporte público coletivo de passageiros constituem o Sistema de Transporte Público
Coletivo do Distrito Federal – STPC/DF, aos quais se aplica este Regulamento.
Art. 3º Compete ao Distrito Federal, por intermédio da Secretaria de Estado de Transportes, planejar, regulamentar, organizar, delegar, definir políticas tarifárias e controlar todas e quaisquer modalidades ou categorias
de serviços relativas ao transporte público coletivo integrante do Sistema de Transporte do Distrito Federal, instituído pela Lei Orgânica, bem como promover a articulação do planejamento dos serviços com as políticas de
desenvolvimento urbano do Distrito Federal.
[...]
Art. 4º A Secretaria de Estado de Transportes – ST/DF, órgão do Governo do Distrito Federal, é o órgão diretivo do STPC/DF, por intermédio do qual se exercem os poderes, direitos, prerrogativas e obrigações inerentes
aos serviços públicos de transporte coletivo, previstos na legislação pertinente.
§ 1º À ST/DF competem o planejamento estratégico, a avaliação do desempenho do Sistema, a regulamentação do transporte público do Distrito Federal, incluindo o STPC/DF e, em particular, o Sistema Integrado de
Transporte do Distrito Federal – SIT/DF.
§ 2º À ST/DF compete fazer a articulação do planejamento dos serviços com as políticas de desenvolvimento
urbano do Distrito Federal e, no que couber, com o Estatuto da Cidade, instituído pela Lei Federal no 10.257,
de 10 de julho de 2001, e, ainda, a articulação com os órgãos vinculados e demais órgãos da estrutura do Governo do Distrito Federal e outros.
Art. 5º O Conselho do Transporte Público Coletivo do Distrito Federal – CTPC/DF, criado pelo Decreto nº
9.269, de 03 de fevereiro de 1986, é órgão colegiado de 2º grau, vinculado à ST/DF.
[...]
Art. 6º À Entidade Autárquica responsável pela gestão do STPC/DF, subordinada ao Governo do Distrito Federal e vinculada à ST/DF, competem a organização, a regulamentação complementar, o gerenciamento, a realização de estudos para fixação de tarifas, o planejamento, o controle, a monitoração e a fiscalização operacional das modalidades rodoviárias do STPC/DF, e, ainda, a articulação das modalidades rodoviária e ferroviária.
Art. 7º O STPC/DF é constituído pelos serviços Básico e Complementar, os quais possuem natureza e caracterização peculiares e estão sujeitos a regulamentação específica e prévia delegação do Poder Público.
§ 1º O Serviço Básico compreende linhas dos modos ferroviário e rodoviário, que poderão operar mediante integração física, tarifária e operacional, e que visem proporcionar aos cidadãos o acesso universal, seguro e
equânime ao espaço urbano.
§ 2º O Serviço Complementar compreende linhas do modo rodoviário, com características diferenciadas do
serviço básico, que visem atender segmentos específicos de usuários.
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Quadro 8 – Excertos da legislação do transporte terrestre e aquaviário no Distrito Federal
(conclusão)

Excertos da legislação do transporte terrestre e aquaviário no Distrito Federal
Normativo

Ementa / Fonte

Art. 8º As linhas do Serviço Básico, para prover o atendimento nos termos do artigo 7º, § 1º, deste Regulamento, participarão do SIT/DF.
§ 1º As linhas do Serviço Básico são classificadas, quanto à sua função, em:
I - Troncais: linhas que atendem demandas concentradas de passageiros na ligação entre pólos de geração e
atração de viagens, e operam com prioridade de circulação no sistema viário principal, e com freqüência elevada;
II - Alimentadoras / Distribuidoras: linhas que atuam no âmbito de cada cidade ou entre cidades próximas, destinadas a alimentar, distribuir e concentrar as demandas para as linhas troncais.
[...]
§ 3º As linhas que operam no âmbito do SIT/DF, em função do modo utilizado, são subordinadas aos seguintes
órgãos:
I - Companhia do Metropolitano do Distrito Federal – METRÔ-DF, no modo ferroviário;
II - Entidade Gestora do STPC/DF, no modo rodoviário.
[...]
Art. 10. Os serviços de transporte público coletivo do Distrito Federal e outros a eles vinculados serão prestados diretamente, por intermédio da Sociedade de Transportes Coletivos de Brasília Limitada (TCB), ou indiretamente, sob regime de concessão ou permissão, nos termos do artigo 335 da Lei Orgânica do Distrito Federal.
[...]
Ementa: Dispõe sobre a estrutura administrativa do Poder Executivo do Distrito
Decreto nº 36.236, de Federal.
Fonte: http://legislacao.cl.df.gov.br/Legislacao/consultaTextoLeiParaNormaJuridica
1º de janeiro 2015
NJUR-383805!buscarTextoLeiParaNormaJuridicaNJUR.action
Art. 4º São órgãos da Administração Direta do Distrito Federal:
[...]
XII - Secretaria de Estado de Mobilidade;
[...]
Art. 7º São entidades da Administração Indireta:
[...]
II – como autarquias:
a) Departamento de Estradas de Rodagem – DER;
[...]
c) Transporte Urbano do Distrito Federal – DFTRANS;
[...]
IV – como empresas públicas:
[...]
b) Companhia do Metropolitano do Distrito Federal – METRÔ-DF;
[...]
i) Sociedade de Transportes Coletivos de Brasília – TCB;
[...]
Art. 21. A Secretaria de Estado de Mobilidade do Distrito Federal tem atuação e competência nas seguintes
áreas:
I – sistemas de transporte de passageiros;
II – sistema viário;
III – planejamento e gestão de trânsito;
[...]
VII – regulação e normatização dos serviços e das infraestruturas de transportes;
VIII – fiscalização dos serviços e das infraestruturas de transporte.
[...]
§3° Vinculam-se à Secretaria de Mobilidade:
I - Conselho de Transporte Público Coletivo do Distrito Federal – CTPC-DF;
II - Sociedade de Transportes Coletivos de Brasília – TCB;
III - Transporte Urbano do Distrito Federal – DFTRANS;
IV - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal – DER;
V - Companhia do Metropolitano do Distrito Federal – METRÔ-DF.
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Figura 8 – Organograma do setor de transportes no Distrito Federal

Fonte: elaborado com base na legislação constante do Quadro 8.
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Espírito Santo
Quadro 9 – Excertos da legislação do transporte terrestre e aquaviário no Estado do
Espírito Santo
(continua)

Excertos da legislação do transporte terrestre e aquaviário no Estado do
Espírito Santo
Normativo

Ementa / Fonte

Ementa: Institucionaliza o Sistema de Transportes Urbanos da Aglomeração UrLei nº 3.693, de 2 de bano da Grande Vitória, nos termos da Lei Federal nº 6.261/75 e autoriza o Poder
dezembro de 1984
Executivo a constituir a CETURB-GV.
Fonte: http://www.conslegis.es.gov.br/
Art. 1º Fica institucionalizado o Sistema Integrado de Transporte Coletivo Urbano Municipal e Intermunicipal
Metropolitano de Passageiros da Região Metropolitana da Grande Vitória - TRANSCOL, nos termos da Lei Federal nº 6.261, de 14.11.1975, e alterações posteriores.(Nova redação com a Lei Complementar nº 750/2013)
Art. 2º O Sistema Integrado de Transporte Coletivo Urbano Municipal e Intermunicipal Metropolitano de Passageiros da Região Metropolitana da Grande Vitória - TRANSCOL compreende as funções e atividades relacionadas com as obras, equipamentos, serviços de transportes e sistema viário de interesse comum aos municípios que compõem a Região Metropolitana da Grande Vitória, instituída pela Lei Complementar nº 58, de
21.02.1995, e suas posteriores alterações, especialmente: (Nova redação com a Lei Complementar nº
750/2013)
I – a infra-estrutura viária básica, compreendendo as vias expressas, arteriais e as de articulações com os sistemas viários federal, estadual e municipal;
II – os sistemas de circulação e sinalização da infra-estrutura viária básica;
III – os sistemas de transportes públicos de passageiros sobre pneus, trilhos e hidrovias;
IV – as conexões intermodais de transportes, tais como terminais de passageiros e de cargas, estacionamentos e outras;
V – a infra-estrutura de circulação de pedestres que dá acesso aos transportes públicos;
VI – as áreas situadas ao longo da infra-estrutura viária básica destinadas ao estacionamento de veículos, à
carga e descarga de mercadorias e ao embarque e desembarque de passageiros;
VII – a estrutura operacional, abrangendo o conjunto de atividades e meios estatais de administração, regulamentação, controle e fiscalização que atua diretamente nos modos de transportes, nas conexões intermodais e
na infra-estrutura viária básica.
Art. 3º Integram o Sistema de Transporte Coletivo Urbano descrito no artigo 2º o Estado do Espírito Santo, os
Municípios que compõem a Região Metropolitana da Grande Vitória, o Conselho de Desenvolvimento Integrado
da Grande Vitória - CODIVIT, a Companhia de Transportes Urbanos da Grande Vitória - CETURB-GV, [...] , o
Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Espírito Santo - DER-ES e outras entidades executoras
de funções e/ou atividades relacionadas com os transportes urbanos. (Nova redação com a Lei Complementar
nº 750/2013)
Art. 5º A CETURB-GV receberá, através de convênio, contrato de programa ou outro ato administrativo firmado
com o Estado do Espírito Santo, as funções de gestão e fiscalização dos serviços decorrentes da instituição do
Novo Sistema Integrado de Transporte Coletivo Urbano Municipal e Intermunicipal Metropolitano de Passageiros da Região Metropolitana da Grande Vitória - TRANSCOL, bem como a execução das demais atividades
inerentes a esse Sistema, inclusive a realização de obras e melhorias de infraestrutura viária, gestão e fiscalização do transporte público urbano municipal e intermunicipal metropolitano de passageiros e gestão e fiscalização do transporte coletivo privado, na modalidade fretamento. (Nova redação com a Lei Complementar nº
750/2013)
Art. 6º Na execução das atividades a que se refere o artigo 5º, a CETURB-GV poderá, especialmente:
I - regulamentar, controlar e fiscalizar a operação dos serviços de transportes públicos de passageiros;
II - revogado.
III - planejar, implantar e gerenciar a operação de terminais, estações, portais, abrigos, pontos de parada e pátios de estacionamentos, destinados aos veículos utilizados nos serviços de transportes públicos de passageiros;
IV - articular a operação do transporte público de passageiros com as demais modalidades de transporte;
V - elaborar e submeter ao Estado do Espírito Santo para aprovação, o Regulamento do Sistema Integrado de
Transporte Coletivo Urbano Municipal e Intermunicipal Metropolitano de Passageiros da Região Metropolitana
da Grande Vitória – TRANSCOL;
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Quadro 9 – Excertos da legislação do transporte terrestre e aquaviário no Estado do
Espírito Santo
(continuação)

Excertos da legislação do transporte terrestre e aquaviário no Estado do
Espírito Santo
Normativo

Ementa / Fonte

[...]
VII - aplicar penalidades por infrações relativas à prestação dos serviços;
VIII - criar mecanismos que propiciem a participação comunitária na administração do sistema e estabelecer
esquemas de informação aos usuários;
IX - promover o aperfeiçoamento gerencial dos agentes encarregados da prestação dos serviços;
X - participar da elaboração de estudos, planos, programas e projetos relacionados com o Novo Sistema Integrado de Transporte Coletivo Urbano Municipal e Intermunicipal Metropolitano de Passageiros da Região Metropolitana da Grande Vitória - TRANSCOL;
[...]
Ementa: Cria a Secretaria de Estado de Saneamento, Habitação e DesenvolviLei Complementar nº mento Urbano – SEDURB, e transforma a Secretaria de Estado de Desenvolvi380, de 13 de feverei- mento de Infra-Estrutura e dos Transportes - SEDIT em Secretaria de Estado dos
Transportes e Obras Públicas - SETOP e dá outras providências.
ro de 2007
Fonte: http://www.al.es.gov.br/antigo_portal_ales/images/leis/html/LC380.html
Art. 16. A Secretaria de Estado de Desenvolvimento de Infra-Estrutura e dos Transportes – SEDIT fica transformada em Secretaria de Estado dos Transportes e Obras Públicas – SETOP, constituindo-se órgão de natureza substantiva, nos termos da Lei nº 3.043/75.
Art. 17. À SETOP compete formular, coordenar e executar a Política Estadual nas áreas dos Transportes e
Obras Públicas e supervisionar as atividades das instituições que compõem sua área de competência.
Art. 18. A estrutura organizacional básica da SETOP é a seguinte:
I – Nível de Direção Superior:
a) a posição do Secretário de Estado dos Transportes e Obras Públicas;
b) o Conselho de Transporte Coletivo Intermunicipal – CTI; [...]
d) o Conselho Tarifário da Região Metropolitana da Grande Vitória – COTAR; [...]
V – Nível de Execução Programática:
a) Gerência de Transportes de Passageiros; [...]
VI – Entidades Vinculadas:
a) Departamento de Edificações, Rodovias e Transportes do Estado do Espírito Santo – DERTES; [...]
c) Companhia de Transportes Urbanos da Grande Vitória – CETURB-GV.
Art. 21. O Conselho de Transporte Coletivo Intermunicipal – CTI é órgão de deliberação coletiva, criado pelo
Decreto nº 3.186- N de 24.7.1991, e tem como âmbito de ação a apreciação de assuntos relativos a transporte
coletivo de passageiros nas linhas intermunicipais do Estado do Espírito Santo e, especialmente, deliberar sobre exploração, criação e transformações de regimes de funcionamento de linhas, recursos interpostos contra
decisões do próprio conselho, programação de contratos de concessões, locação de estações e agências, tarifas e outras pertinentes a transporte coletivo intermunicipal.
Art. 22. O Conselho Tarifário da Região Metropolitana da Grande Vitória – COTAR, órgão de deliberação coletiva, criado pela Lei nº 4.243, de 5.7.1989, alterada pela Lei nº 6.061, de 28.12.1999, tem como âmbito de ação
opinar sobre a fixação das tarifas dos serviços de transporte coletivo urbano da Região Metropolitana da Grande Vitória – RMGV, deliberando sobre as respectivas planilhas de custos, políticas e diretrizes, inclusive sobre
aspectos operacionais dos serviços, bem como sobre auditorias econômica, financeira e operacional das operadoras dos serviços de transportes e da câmara de compensação tarifária.
Art. 25. À Gerência de Transportes de Passageiros compete a proposição de políticas públicas para os Sistemas de Transporte Rodoviário de Passageiros, de competência do Poder Público Estadual, de caráter intermunicipal do Estado do Espírito Santo e o de caráter urbano da RMGV e dos Serviços correlatos; a atualização do
Plano Diretor de Transportes Urbanos da Região Metropolitana da Grande Vitória, sempre a partir da avaliação
técnica conjunta com o planejamento de transporte realizado pela CETURB-GV; propor ações conjuntas de
planejamento com as prefeituras componentes da RMGV, com os órgãos de trânsito [...]; o planejamento, a
formulação, a análise, a elaboração, a revisão e o acompanhamento de estudos e projetos de mobilidade e
acessibilidade urbanas e interurbanas. Compete ainda a essa Gerência a estruturação e atualização permanente de banco de dados de todos os sistemas de transporte de passageiros das cidades do Estado e o acompanhamento da evolução técnica e tecnológica do estado da arte do setor nos demais Estados do País; [...].
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Quadro 9 – Excertos da legislação do transporte terrestre e aquaviário no Estado do
Espírito Santo
(continuação)

Excertos da legislação do transporte terrestre e aquaviário no Estado do
Espírito Santo
Normativo

Ementa / Fonte

Ementa: Transforma o Departamento de Edificações, Rodovias e Transportes do
Lei Complementar nº
Estado do Espírito Santo - DERTES, cria o Instituto de Obras Públicas do Estado
381, de 28 de fevereido Espírito Santo - IOPES e dá outras providências.
ro de 2007
Fonte: http://www.al.es.gov.br/antigo_portal_ales/images/leis/html/LC381.html
Art. 1º O Departamento de Edificações, Rodovias e Transportes do Estado do Espírito Santo - DERTES, entidade autárquica, com personalidade jurídica de direito público interno, com autonomia técnica, administrativa e
financeira, criado pela Lei Complementar nº 223, de 02.01.2002, fica transformado em Departamento de Estradas e Rodagem do Estado do Espírito Santo - DER-ES, vinculado à Secretaria de Estado dos Transportes e
Obras Públicas - SETOP.
Art. 4º Compete ao DER-ES, ressalvadas as atribuições previstas na Lei Estadual nº 3.693/84:
I - implementar a Política Estadual de Transportes; [...]
IV - construir, manter, explorar, administrar e conservar as obras rodoviárias, ferrovias, aeroportos e terminais
rodoviários;
V - elaborar projetos e executar obras de infra-estrutura urbana; [...]
VII - exercer o controle e fiscalização do transporte intermunicipal de passageiros, em todas as suas modalidades inclusive fretamento;
VIII - exercer o controle e fiscalização do cumprimento das autorizações e concessões públicas no âmbito de
sua competência;
[...]
X - firmar convênios, contratos, acordos e demais ajustes com instituições públicas e privadas, observada a legislação pertinente;
XI - autorizar, permitir ou conceder serviços públicos, precedidos ou não de obras públicas, situados no âmbito
de sua competência e não compreendidos na área de outros órgãos ou entidades;
XII - estabelecer preços e fixar tarifas para serviços não compreendidos na área de outros órgãos ou entidades;
[...]
XVI - julgar, através de seu órgão competente, os recursos interpostos contra os autos de infração de trânsito e
transporte intermunicipal lavrados em estradas ou rodovias sob sua administração e controle;
XVII - exercer as demais atividades relacionadas com a administração estadual nos setores rodoviário, de
transporte de passageiros, de cargas e de infra-estrutura urbana, em caráter opcional, vinculadas a esses.
Ementa: Dispõe sobre alterações na estrutura organizacional e transforma cargos comissionados e funções gratificadas no âmbito do Departamento de EstraDecreto nº 1.964 - R
das e Rodagem do Estado do Espírito Santo – DER-ES, sem elevação da despede 07 de novembro
sa fixada.
de 2007
Fonte:https://dio.es.gov.br/busca#/p=1&q=Decreto%201.964R&di=20071101&df=20071130
Art. 7º À Diretoria de Obras e Serviços compete gerir a implantação de obras rodoviárias, obras de arte especiais, obras aeroportuárias, ferroviárias e hidráulicas; programar e orientar as Superintendências Regionais de
Operações no gerenciamento da implantação de obras e na execução dos serviços de manutenção rotineira
e especial da malha rodoviária estadual; propor intervenções nas rodovias estaduais visando a melhoria de suas condições operacionais e de segurança para os usuários; exercer outras atividades correlatas.
Art. 13. À Gerência de Planejamento e Outorgas compete desenvolver o planejamento de linhas e de outorgas
de serviços de transporte intermunicipal de passageiros; regulamentar e autorizar o transporte regular de passageiros e o transporte com finalidade turística permanente e eventual; desenvolver estudos e propor tarifas
dos serviços de transporte intermunicipal de passageiros; exercer outras atividades correlatas.
Art. 14. À Gerência de Fiscalização e Controle compete gerenciar aplicação de multas no trânsito rodoviário; a
regulamentação do trânsito rodoviário de cargas especiais; definir padrões e fiscalizar a frota de veículos do
transporte intermunicipal de passageiros; fiscalizar o trânsito de cargas especiais e de passageiros nas
rodovias; gerenciar os contratos de concessão, permissão e autorização de transporte de passageiros; emitir
certificados de vistoria de veículos; coibir o transporte clandestino de passageiros; administrar terminais
rodoviários estaduais; orientar as Superintendências Regionais de Operações na fiscalização de serviços
de sua responsabilidade; exercer outras atividades correlatas.
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Quadro 9 – Excertos da legislação do transporte terrestre e aquaviário no Estado do
Espírito Santo
(continuação)

Excertos da legislação do transporte terrestre e aquaviário no Estado do
Espírito Santo
Normativo

Ementa / Fonte

Art. 20. Ficam alteradas as atribuições das seguintes unidades administrativas integrantes da estrutura organizacional básica do DER-ES:
I. À Diretoria de Transportes compete planejar, regulamentar, gerenciar contratos e fiscalizar as outorgas dos
serviços de transporte intermunicipal de passageiros regular e turístico permanente e eventual; realizar estudos
tarifários e manter o equilíbrio econômico e financeiro dos contratos de outorgas; administrar terminais rodoviários; administrar multas de trânsito aplicadas em rodovias estaduais; regulamentar a circulação de cargas especiais nas rodovias estaduais; propor medidas para melhorar a fluidez do trânsito; exercer outras atividades
correlatas.
[...]
Lei Complementar nº Ementa: Cria a Agência Reguladora de Saneamento Básico e Infraestrutura Viá477, de 1º de janeiro ria do Espírito Santo (ARSI).
de 2009
Fonte: http://www.al.es.gov.br/antigo_portal_ales/images/leis/html/LC%20477.html
Art. 1º Fica criada a Agência Reguladora de Saneamento Básico e Infra-Estrutura Viária do Espírito Santo ARSI, autarquia de regime especial, dotada de personalidade jurídica de direito público e autonomias administrativa, patrimonial, técnica e financeira, vinculada à Secretaria de Estado de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano - SEDURB, passando a reger-se por esta Lei Complementar.
Art. 4º A ARSI tem por finalidade, regular, controlar e fiscalizar, no âmbito do Estado do Espírito Santo, os serviços de saneamento básico, concedidos, abrangendo abastecimento de água e esgotamento sanitário de interesse comum e interesse local delegados ao Governo do Estado e, serviços estaduais de infra-estrutura viária
com pedágio. Tais atividades deverão ser exercidas nos termos e limites desta Lei Complementar e demais
normas legais, regulamentares e regulatórias pertinentes, no que tange à eficiência dos serviços públicos, fornecimento, distribuição e demais condições de atendimento, observando respeito às competências e prerrogativas municipais quando for o caso.
Ementa: Cria o Conselho Gestor dos Sistemas de Transportes Públicos Urbanos
Lei nº 9.757, de 20 de
de Passageiros da Região Metropolitana da Grande Vitória – CGTRAN/GV.
dezembro de 2011
Fonte: http://www.al.es.gov.br/antigo_portal_ales/images/leis/html/LO9757.html
Art. 1º Fica criado o Conselho Gestor dos Sistemas de Transportes Públicos Urbanos de Passageiros da Região Metropolitana da Grande Vitória – CGTRAN/GV, passando a integrar a estrutura organizacional da Secretaria de Estado dos Transportes e Obras Públicas - SETOP.
Autoriza o Estado do Espírito Santo a firmar Convênio de Cooperação com os
Municípios da Região Metropolitana da Grande Vitória, visando a gestão associLei Complementar nº ada do Novo Sistema Integrado de Transporte Coletivo Urbano Municipal e In750, de 27 de dezem- termunicipal Metropolitano de Passageiros da RMGV-TRANSCOL e dá outras
bro de 2013
providências.
Fonte: http://www.al.es.gov.br/antigo_portal_ales/images/leis/html/LC%20n%C2%BA
%20750.html
Art. 1º Esta Lei Complementar disciplina a gestão associada do Novo Sistema Integrado de Transporte Coletivo Urbano Municipal e Intermunicipal Metropolitano de Passageiros da Região Metropolitana da Grande Vitória
- TRANSCOL, bem como a execução das demais atividades inerentes a esse Sistema, inclusive a realização
de obras e melhorias de infraestrutura viária, delegação, gestão e fiscalização do transporte público urbano
municipal e intermunicipal metropolitano de passageiros e gestão e fiscalização do transporte coletivo privado,
na modalidade fretamento.
Art. 3° Uma vez pactuado o Convênio de Cooperação, observada a legislação aplicável e especialmente a Lei
nº 5.720, de 17.8.1998, e as Leis Federais nº 8.666, de 21.6.1993, e nº 8.987, de 13.02.1995, fica o Estado do
Espírito Santo, por meio da Secretaria de Estado dos Transportes e Obras Públicas, autorizado a delegar a terceiros, por concessão, [...] a execução dos serviços públicos de transporte coletivo urbano Municipal e Intermunicipal Metropolitano de Passageiros da RMGV.
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Quadro 9 – Excertos da legislação do transporte terrestre e aquaviário no Estado do
Espírito Santo
(conclusão)

Excertos da legislação do transporte terrestre e aquaviário no Estado do
Espírito Santo
Normativo

Ementa / Fonte

Ementa: Institui o Serviço Público de Transporte Hidroviário Metropolitano de
Lei Complementar nº
Passageiros, na Região Metropolitana da Grande Vitória - RMGV e dá outras
780, de 19 de maio
providências.
de 2014
Fonte: http://www.legisweb.com.br/legislacao/?id=270432
Art. 2º Para os fins desta Lei Complementar, considera-se Serviço Público de Transporte Hidroviário Metropolitano de Passageiros: infraestrutura física e operacional de apoio à mobilidade no transporte hidroviário, compreendendo os serviços de projeção, construção, operação, gestão, conservação e manutenção da infraestrutura a ser desenvolvida na RMGV.

Figura 9 – Organograma do setor de transportes do Estado do Espírito Santo

Fonte: elaborado com base na legislação constante do Quadro 9.
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Goiás
Quadro 10 – Excertos da legislação do transporte terrestre e aquaviário no Estado de Goiás
(continua)

Excertos da legislação do transporte terrestre e aquaviário no Estado de Goiás
Normativo

Ementa / Fonte

Ementa: Aprova o Regulamento do Transporte Coletivo Rodoviário IntermuniciDecreto nº 4.648, de pal de Passageiros do Estado de Goiás e dá outras providências.
5 de março de 1996
Fonte:
http://www.gabinetecivil.goias.gov.br/decretos/numerados/1996/decreto_4648.htm
Art. 1º Nos termos do art. 149 da Constituição do Estado de Goiás, cabe ao Estado explorar diretamente ou
mediante concessão ou autorização, os serviços de transporte rodoviário intermunicipal de passageiros no seu
território.
Parágrafo único. Compete ao Conselho de Transporte Intermunicipal, da Secretaria de Transportes e Obras
Públicas, instituído pelo Decreto nº 4.770, de 11 de março de 1997, apreciar e deliberar sobre todas as questões relacionadas com o transporte coletivo rodoviário intermunicipal de passageiros do Estado de Goiás.
- Acrescido pelo Decreto nº 4.942, de 21-8-1998.
Art. 2º O planejamento, a organização, a coordenação, o controle, a outorga e a fiscalização dos serviços de
que trata este Regulamento cabem à DITET - Diretoria de Transportes e Terminais, da Secretaria de Transportes e Obras Públicas, conforme dispõe a Lei nº 13.024, de 13 de janeiro de 1997.- Redação dada pelo Decreto
nº 4.942, de 21-8-1998.
Art. 3º Para efeito de interpretação deste Regulamento, entende-se por:
[...]
XXII – LINHA – serviço de transporte coletivo rodoviário de passageiros, ligando dois pontos terminais, aberto
ao público em geral, de natureza regular e permanente, com itinerário definido no ato de sua criação;
[...]
XXXVI – SERVIÇOS ASSESSÓRIOS – os que correspondem ao transporte de malas postais e encomendas e
a exploração de publicidade nos veículos;
XXXVII – SERVIÇO ADEQUADO – o que satisfaz as condições de regularidade, segurança, eficiência, generalidade e cortesia na sua prestação, conforme estabelecido neste Regulamento;
XXXVIII – SERVIÇO COMPLEMENTAR – serviço regular que se estabelece em função de linha original ou
principal já explorada.
XXXIX – SERVIÇO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS – o serviço realizado com a transposição dos limites territoriais dos municípios;
XL – SERVIÇO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO INTERMUNICIPAL SEMI-URBANO DE PASSAGEIROS –
aqueles que, com características de transporte rodoviário coletivo urbano, transpõe os limites territoriais de
municípios;
[...]
XLV – VIAGEM DIRETA – aquela que se realiza sem estabelecimento de pontos de seção intermediários;
XLVI – VIAGEM SEMI-DIRETA – aquela que, desenvolvendo-se entre os terminais da linha, atenda somente a
parte das seções nela implantadas;
XLVII – VIAGEM EXTRAORDINÁRIA – aquela realizada em horário diferente dos autorizados, quando a transportadora for exclusiva no serviço ou dentro do período de até quinze (15) minutos após o horário ordinário,
quando houver mais de uma transportadora atendendo a um mesmo mercado;
XLVIII – VIAGEM ORDINÁRIA – aquela que abrange o total da linha, no cumprimento do horário;
XLIX – VIAGEM DE REFORÇO – aquela executada por veículo de terceiros;
L – VIAGEM EM VEÍCULO DIFERENCIADO – aquela que liga dois ou mais municípios, com tarifas e ônibus
especais;
LI – VIAGEM PARCIAL – aquela que se desenvolve em parte do itinerário da linha, cobrindo seção ou seções
nela existentes mediante autorização da SUTEG;
LII – VIAGEM RESIDUAL – aquela realizada para atendimento de localidades situadas no itinerário primitivo da
linha, quando este for alterado;
LIII – VIAGEM DE TURISMO – aquela realizada eventualmente, sem cobrança de passagem, com finalidade
recreativa.
[...]
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Quadro 10 – Excertos da legislação do transporte terrestre e aquaviário no Estado de Goiás
(continuação)

Excertos da legislação do transporte terrestre e aquaviário no Estado de Goiás
Normativo

Ementa / Fonte

Art. 7º O transporte coletivo rodoviário intermunicipal de passageiros realizado no território do Estado é serviço
público planejado, organizado, coordenado, controlado e fiscalizado pela Superintendência de Transportes e
Terminais de Goiás – SUTEG, podendo ser executado diretamente ou por delegação.
Parágrafo único. São modalidades de delegação:
a) autorização;
b) concessão.
Art. 8º A autorização é o instrumento a ser dotado, independentemente de licitação, para viagens de transporte
coletivo intermunicipal nos seguintes casos:
I – viagem de turismo;
II – viagem sem caráter de linha;
III – viagem extraordinária;
IV – transporte sob regime de fretamento.
Ementa: Dispõe sobre a Agência Goiana de Regulação, Controle e Fiscalização
Lei nº 13.569, de 27
de Serviços Públicos e dá outras providências.
de dezembro de 1999
Fonte: http://www.gabinetecivil.goias.gov.br/leis_ordinarias/1999/ lei_13569.htm
Art. 1º A Agência Goiana de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos - AGR, autarquia sob regime especial, dotada de autonomia funcional, administrativa, financeira e patrimonial e criada pela Lei n°
13.550, de 11 de novembro de 1999, revestida de poder de polícia, com a finalidade de regular, controlar e fiscalizar a prestação dos serviços públicos de competência do Estado de Goiás, cuja exploração tenha sido delegada a terceiros, entidade pública ou privada, através de lei, concessão, permissão ou autorização, reger-seá por esta lei.
[...]
§ 2° É também de competência da AGR a regulação, o controle e a fiscalização do uso ou exploração de bens
e direitos pertencentes ou concedidos ao Estado de Goiás, precedidos ou não da execução de serviços e/ou
obras públicas das seguintes atividades:
[...]
III - serviço público ou atividade econômica de transporte coletivo rodoviário, ferroviário e metroviário, municipal, intermunicipal e interestadual, inclusive de turismo, fretamento e escolar;
[...]
Art. 2º Compete à AGR, no âmbito das competências do Estado de Goiás e no cumprimento do disposto no §
5º do art. 136 da Constituição Estadual:
[...]
VIII - celebrar, por delegação dos poderes, contratos de concessão, permissão ou autorização de serviços públicos, bem como estabelecer, visando a competitividade do mercado, os limites, as restrições e/ou condições
aplicáveis a empresas, grupos empresariais e acionistas relativos a estes direitos, inclusive em relação as suas
transferências e subconcessão, sempre visando a competitividade do mercado;
[...]
Ementa: Cria a Região Metropolitana de Goiânia, autoriza o Poder Executivo a
instituir o Conselho de Desenvolvimento da Região Metropolitana de Goiânia, a
Lei Complementar nº
Secretaria Executiva e a constituir o Fundo de Desenvolvimento Metropolitano
27, de 30 de dezemde Goiânia e dá outras providências correlatas.
bro de 1999
Fonte: http://www.gabinetecivil.goias.gov.br/leis_complementares/1999/lei_complemen
tar_n27.htm
Art. 1° [...]
§ 3°. Fica instituída a Rede Metropolitana de Transportes Coletivos, unidade sistêmica regional composta por
todas as linhas e serviços de transportes coletivos, de todas as modalidades ou categorias, que servem ou que
venham a servir o Município de Goiânia e os Municípios de Abadia de Goiás, Aparecida de Goiânia, Aragoiânia, Bela Vista de Goiás, Bonfinópolis, Brazabrantes, Goianira, Guapó, Hidrolândia, Nerópolis, Santo Antônio
de Goiás, Senador Canedo, Terezópolis e Trindade, inclusive linhas e serviços permanentes que promovam a
interligação direta ou indireta destes municípios entre si e ou com o Município de Goiânia.
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Quadro 10 – Excertos da legislação do transporte terrestre e aquaviário no Estado de Goiás
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Excertos da legislação do transporte terrestre e aquaviário no Estado de Goiás
Normativo

Ementa / Fonte

Ementa: Cria a Região Metropolitana de Goiânia, autoriza o Poder Executivo a
instituir o Conselho de Desenvolvimento da Região Metropolitana de Goiânia, a
Lei Complementar nº
Secretaria Executiva e a constituir o Fundo de Desenvolvimento Metropolitano
27, de 30 de dezemde Goiânia e dá outras providências correlatas.
bro de 1999
Fonte: http://www.gabinetecivil.goias.gov.br/leis_complementares/1999/lei_complemen
tar_n27.htm
Art. 1° [...]
§ 3°. Fica instituída a Rede Metropolitana de Transportes Coletivos, unidade sistêmica regional composta por
todas as linhas e serviços de transportes coletivos, de todas as modalidades ou categorias, que servem ou que
venham a servir o Município de Goiânia e os Municípios de Abadia de Goiás, Aparecida de Goiânia, Aragoiânia, Bela Vista de Goiás, Bonfinópolis, Brazabrantes, Goianira, Guapó, Hidrolândia, Nerópolis, Santo Antônio
de Goiás, Senador Canedo, Terezópolis e Trindade, inclusive linhas e serviços permanentes que promovam a
interligação direta ou indireta destes municípios entre si e ou com o Município de Goiânia.
Ementa: Dispõe sobre a organização administrativa do Poder Executivo e dá ouLei nº 17.257, de 25
tras providências.
de janeiro de 2011
Fonte: http://www.gabinetecivil.goias.gov.br/leis_ordinarias/2011/lei_17257.htm
Art. 3º Em decorrência do disposto no art. 2º e na Lei n. 18.687, de 03 de dezembro de 2014:
I - a administração direta é constituída dos seguintes órgãos:
[...]
d) demais Secretarias de Estado:
[...]
3. Secretaria de Meio Ambiente, Recursos Hídricos, Infraestrutura, Cidades e Assuntos Metropolitanos;
[...]
Art. 4º Integram, ainda, a organização do Poder Executivo:
[...]
II - as seguintes entidades paraestatais controladas pelo Estado de Goiás:
[...]
h) Metrobus Transporte Coletivo S.A.;
[...]
Art. 7º Os campos de atuação em que se fixam as competências dos órgãos da administração direta, autárquica e fundacional do Poder Executivo são os seguintes:
I - administração direta:
[...]
m) Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Recursos Hídricos, Infraestrutura, Cidades e Assuntos Metropolitanos:
[...]
3. formulação da política estadual e sua execução, direta ou indiretamente, no que se refere a transportes,
obras públicas, energia e telecomunicações, controle e fiscalização da qualidade na prestação ou no fornecimento desses produtos ou serviços; administração dos terminais de passageiros de propriedade do Poder Público Estadual; pesquisa científica e tecnológica nas áreas de transportes e obras públicas; produção, transmissão e distribuição de energia, em todas as formas, e telecomunicações;
4. formulação da política estadual de desenvolvimento da Região Metropolitana de Goiânia e sua execução, direta ou indiretamente, especialmente no que diz respeito aos serviços de transporte coletivo urbano de passageiros, inclusive acompanhamento, controle e fiscalização da sua qualidade;
[...]
I – administração autárquica:
[...]
e) Agência Goiana de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos: acompanhamento, regulação,
controle
e
fiscalização
dos
serviços
públicos
concedidos,
permitidos
ou
do e, por delegação, os de competência federal ou municipal e, em especial:
1. apuração de irregularidades na prestação de serviços públicos objeto de regulação, controle ou fiscalização;
2. orientação necessária à boa qualidade na prestação de serviços públicos;
3. exercício de moderação e solução de conflitos de interesses relacionados ao objeto de contratos de concessão, permissão ou autorização de serviços públicos;
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Excertos da legislação do transporte terrestre e aquaviário no Estado de Goiás
Normativo

Ementa / Fonte

4. acompanhamento, controle, revisão e reajustamento de tarifas cobradas pela prestação de serviços públicos
concedidos, permitidos ou autorizados;
5. promoção de estudo, acompanhamento e auditoria relativos à qualidade dos serviços públicos objeto de
regulação;
6. intervenção, em empresa ou organização titular de concessão, permissão ou autorização, com vistas a garantir qualidade, regularidade e continuidade na prestação dos serviços;
7. promoção, organização, homologação, cancelamento e extinção de contratos de concessão, permissão ou
autorização;
[...]
9. avaliação de planos e programas de investimentos de prestadores de serviços públicos, seu desempenho econômico-financeiro, podendo inclusive requisitar informações e empreender diligências necessárias ao cumprimento de suas atribuições;
f) Agência Goiana de Transportes e Obras: execução da política estadual de transporte e obras públicas,
compreendendo a realização de obras civis (construção, reforma, adequação, ampliação e manutenção dos
prédios públicos) e de obras de infraestrutura, tais como rodovias, ferrovias, aquavias, aeroportos e aeródromos; [...] administração de vias públicas sob sua jurisdição ou responsabilidade, inclusive permissão ou
concessão de uso das faixas de domínio e sítios aeroportuários; [...]
Art. 9º As entidades da administração indireta jurisdicionam-se às Secretarias de Estado, na forma a seguir
especificada:
XIV - Secretaria de Meio Ambiente, Recursos Hídricos, Infraestrutura, Cidades e Assuntos Metropolitanos:
[...]
c) Agência Goiana de Transportes e Obras – AGETOP;
[...]
g) METROBUS – Transporte Coletivo S.A.
Ementa: Institui o Grupo Executivo de Implantação do Programa Veículo Leve
Lei nº 17.842, de 4 de
sobre Trilhos (VLT) no Município de Goiânia-GO e dá outras providências.
dezembro de 2012
Fonte: http://www.gabinetecivil.goias.gov.br/leis_ordinarias/2012/lei_17842.htm
Art. 1º Fica instituído o Grupo Executivo de Implantação do Programa Veículo Leve sobre Trilhos (VLT), com a
finalidade de promover e coordenar a execução das medidas necessárias à implantação desse sistema de
transporte no Município de Goiânia, bem como a das obras complementares respectivas.
[...]
§ 3º Integram as competências e atribuições do Grupo Executivo instituído por esta Lei a promoção e coordenação das medidas necessárias à implantação do Programa VLT, em especial: - Acrescido pela Lei nº 17.930, de
27-12-2012.

[...]
VI – prover a comissão especial criada pelo Decreto no 7.684, de 30 de julho de 2012, das minutas de edital de
concorrência, contrato de concessão patrocinada e seus anexos, necessários à realização do certame licitatório do Programa VLT;
[...]
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Figura 10 – Organograma do setor de transportes do Estado de Goiás

Fonte: elaborado com base na legislação constante do Quadro 10.
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Quadro 11 – Excertos da legislação do transporte terrestre e aquaviário no Estado do
Maranhão
(continua)

Excertos da legislação do transporte terrestre e aquaviário no Estado do Maranhão
Normativo

Ementa / Fonte

Ementa: Dispõe sobre o Sistema de Serviço Público Remunerado de Transporte
Lei nº 9.431, de 2 de Coletivo Rodoviário Intermunicipal e Semi urbano de Passageiros do Estado do
agosto de 2011
Maranhão e dá outras providências.
Fonte: http://www.legisweb.com.br/legislacao/?id=130828
Art. 8º A delegação será formalizada por meio de contrato de concessão ou contrato de permissão, precedida
de licitação ou ato autorizativo, conforme minuta padrão da SINFRA.
Ementa: Dispõe sobre o Sistema de Serviço Público de Transporte Aquaviário
Lei nº 9.985, de 11 de Intermunicipal de Passageiros, Veículos e Cargas do Estado do Maranhão e dá
fevereiro de 2014
outras providências.
Fonte: http://www.legisweb.com.br/legislacao/?id=265798
Art. 2º Transporte aquaviário intermunicipal de passageiros, cargas e veículos, para os efeitos desta Lei, é o
serviço de navegação entre dois ou mais municípios, dentro dos limites territoriais do Estado do Maranhão,
numa faixa litorânea de até doze milhas náuticas de largura da costa, em águas de leitos de rios, baías, angras, enseadas, lagos, lagoas, canais, e águas marítimas abrigadas, com origem, destino e horários definidos,
operado por embarcações de pequeno, médio ou grande porte, mediante pagamento de tarifas pelos usuários.
Art. 5º Os serviços do SPTAI serão operacionalmente planejados, coordenados, controlados, concedidos, permitidos, regulados e fiscalizados pela Secretaria de Estado da Infraestrutura - SINFRA, ressalvada a competência da autoridade marítima e demais órgãos de fiscalização.
Art. 10. A outorga dos serviços no âmbito do SPTAI será formalizada por meio de contrato de concessão, precedida de licitação, na modalidade concorrência, observado o disposto nas legislações federal e estadual e na
presente Lei.
Parágrafo único. Em casos excepcionais, devidamente justificados, os serviços do SPTAI poderão ser delegados, por meio de contrato de permissão, desde que precedido de licitação pública, ou ainda por meio de ato
discricionário autorizativo, a título precário.
Medida Provisória nº Ementa: Dispõe sobre as atribuições da Agência Estadual de Mobilidade Urbana
195, de 17 de março - MOB e dá outras providências.
Fonte: https://www.jusbrasil.com.br/diarios/88159537/doema-executivo-17-03-2015de 2015
pg-1
Art. 1º A Agência Estadual de Mobilidade Urbana - MOB, autarquia vinculada à Secretaria de Estado da Infraestrutura, tem por finalidade desenvolver estratégias de políticas públicas de transporte e mobilidade urbana,
que promovam o deslocamento mais acessível, através da fiscalização, regulação, planejamento e controle dos
meios de transportes e sistema viário estadual.
Art. 2º A Agência Estadual de Mobilidade Urbana - MOB poderá, no âmbito de suas atividades, celebrar consórcios e convênios para executar e realizar obras e serviços de forma a promover funções públicas de interesse comum, sem prejuízo da competência de outros órgãos e entidades públicas envolvidas, exercendo, para
tanto, as seguintes atribuições:
I - exercer as funções de órgão executivo de mobilidade dos serviços concedidos, permissionados ou autorizados;
II - fortalecer a gestão pública no setor de transportes estadual e intermunicipal e do sistema de mobilidade urbana;
III - gerir a infraestrutura de mobilidade estadual quanto a vias, logradouros públicos, estacionamentos, terminais, estações, pontos de embarques e desembarques, instrumentos de controles, fiscalização e arrecadação
de taxas e tarifas;
V - desenvolver o sistema de transporte estadual e intermunicipal e de infraestrutura viária promovendo a gestão integrada de todos os tipos de transportes bem como os modos e serviços a ele relacionados levando em
conta a função social das cidades, sempre articulando as ações com as diretrizes da Política Nacional de
Transporte e a Política Nacional de Mobilidade Urbana;
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Excertos da legislação do transporte terrestre e aquaviário no Estado do Maranhão
Normativo

Ementa / Fonte

V - adotar ações e política de transporte e mobilidade urbana pautadas de modo integrado com o uso do solo e
do meio ambiente e demais instrumentos de planejamento urbano, observando as diretrizes viárias e o alinhamento dos novos projetos de parcelamento;
VI - proteger os usuários contra abuso de poder econômico que vise à eliminação da concorrência e ao aumento arbitrário dos lucros;
VII - elaborar propostas, revisão, ajuste e aprovação de tarifas que permitam a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro dos contratos de concessões e termos de permissões de serviços públicos de transporte,
observando a competência própria das Agências Nacionais;
VIII - promover a livre, ampla e justa competição entre as entidades reguladas, bem como corrigir os efeitos da
competição imperfeita;
IX - definir e avaliar por metas a execução de projetos e programas de investimentos das políticas dos transportes ferroviário, rodoviário e aquaviário e seus respectivos modais;
X - regulamentar os serviços de transportes intermunicipais através de sistema eficiente e de qualidade, elaborando planejamento sistêmico da mobilidade, induzindo o desenvolvimento urbano integrado;
XI - regular o funcionamento dos serviços, definir parâmetros e padrões técnicos para a prestação de serviço
adequado, consideradas as especificidades, de cada modalidade e de cada contrato ou instrumento de outorga;
XII - realizar ou contratar com terceiros a execução de serviços de apoio aos de sua competência, podendo
firmar convênios com órgãos e entidades da Administração Pública Federal, Estadual e dos Municípios, organismos nacionais e internacionais tendo em vista o poder de outorga;
XIII - prestar serviços de apoio técnico às entidades congêneres de Municípios;
XIV - intervir na prestação dos serviços públicos de transporte, podendo promover a extinção unilateral ou consensual dos contratos de prestação de serviços públicos de transporte, autorizados, permitidos ou concedidos,
nos casos previstos em lei;
XV - fiscalizar os aspectos técnicos, econômicos, contábil, financeiro, operacional dos contratos de concessão
e termos de permissão de serviço público de transporte, aplicando, se for o caso, as sanções cabíveis;
XVI - explorar, diretamente ou mediante concessão, permissão ou autorização, os serviços de transporte e administração de terminais;
XVII - acompanhar, pelas comissões tripartites, todas as modalidades de serviços públicos delegados de transportes intermunicipais podendo aplicar as respectivas sanções, no exercício da fiscalização;
XVIII - elaborar estudos tarifários e informações estatísticas necessárias, especialmente as de natureza físicoterritorial, demográfica, financeira, urbanística, social, cultural e ambiental, que sejam de relevante interesse
público;
XIX - zelar pela prestação de serviço adequado, regular, contínuo, eficaz, seguro, módico e atual;
XX - priorizar e estimular o transporte público;
XXI - instituir ouvidoria para estreitar integração entre a sociedade e os prestadores de serviços públicos.
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Figura 11 – Organograma do setor de transportes do Estado do Maranhão

Fonte: elaborado com base na legislação constante do Quadro 11.
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Mato Grosso
Quadro 12 – Excertos da legislação do transporte terrestre e aquaviário no Estado de
Mato Grosso
(continua)

Excertos da legislação do transporte terrestre e aquaviário no Estado de
Mato Grosso
Normativo

Ementa / Fonte

Ementa: Cria a AGER, Agência de Regulação dos Serviços Públicos Delegados
Lei nº 7.101, de 14 de do Estado de Mato Grosso, de natureza autárquica.
janeiro de 1999
Fonte: http://app1.sefaz.mt.gov.br/Sistema/Legislacao/legislacaointg.nsf/9469828
df5578175842567160014c894/cc49681d17e29bf304256ac60065a765?OpenDocument
Art. 1º A Agência Estadual de Regulação dos Serviço Públicos Delegados do Estado de Mato Grosso AGER/MT, de natureza autárquica, é dotada de autonomia financeira, funcional e administrativa, com sede na
Capital do Estado.
Art. 3º Compete a AGER/MT, observada a competência própria dos outros entes federados, controlar e fiscalizar, bem como se for caso, normatizar padronizar, conceder e fixar tarifas dos serviços público delegados em
decorrência de norma legal ou regulamentar, disposição convenial ou contratual, ou por ato administrativo do
Estado de Mato Grosso suas autarquias e fundações públicas ou entidades paraestatais, em especial:
I - saneamento;
II- energia elétrica;
III- rodovias;
IV- telecomunicações;
V- portos e hidrovias;
VI- irrigação;
VII - transportes intermunicipais de passageiros;
VIII - aeroportos;
IX - mineração;
X - inspeção de segurança veicular;
Xl - distribuição de gás canalizado;
XII - outros.
Art. 4º Compete ainda á AGER/MT:
I - garantir a aplicação do principio da isonomia no uso e acesso aos serviços concedidos;
II - buscar a modicidade das tarifas e o justo retomo dos investimentos aos concessionários;
III - cumprir e fazer cumprir a legislação específica relacionada aos serviços públicos;
IV - homologar ou encaminhar ao responsável pelo exercício do Poder Concedente específico, os contratos celebrados pelos concessionários e permissionários, e zelar pelo fiel cumprimento das normas e contratos de
concessão ou de permissão e termos de autorização dos serviços públicos;
V - fixar, homologar ou encaminhar ao titular do Poder Concedente as tarifas, seus valores e suas estruturas;
VI - submeter ao responsável pelo exercício do Poder Concedente os editais de licitação, objetivando outorga
de concessão e permissão dos serviços públicos, podendo promover o respectivo procedimento;
VII - encaminhar propostas de concessão, permissão ou de autorização dos serviços públicos, bem como propor alteração das condições e das áreas, a extinção ou atendimento dos respectivos contratos ou termos;
VIII - requisitar informações relativas aos serviços públicos delegados de órgãos ou entidades de administração
estadual, ou de concessionários, permissionários ou autorizatários;
IX - moderar, dirimir ou arbitrar conflitos de interesse, no limite das atribuições previstas nesta Lei, relativos aos
objetivos das concessões, permissões e autorizações;
X - permitir o amplo acesso as informações sobre a prestação dos serviços públicos delegados e sobre suas
próprias atividades;
XI - fiscalizar a qualidade dos serviços por meio de indicadores e procedimentos amostrais.
Ementa: Dispõe sobre o regime de concessão e autorização dos serviços de
transporte rodoviário intermunicipal de passageiros do Estado do Mato Grosso,
Lei Complementar n°
a concessão de terminais rodoviários e dá outras providências.
149, de 30 de dezemFonte: http://app1.sefaz.mt.gov.br/Sistema/legislacao/LeiComplEstadual.nsf/9733ª
bro de 2003
1d3f5bb1ab384256710004d4754/22c292fe2696500604256e15004d575b?OpenDocu
ment
Art. 2º Para os fins do disposto nesta lei complementar, considera-se:
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Excertos da legislação do transporte terrestre e aquaviário no Estado de
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Normativo

Ementa / Fonte

[...]
VII - linha: serviço de transporte coletivo de passageiros entre duas localidades por itinerários definidos;
[...]
XIII - serviço de transporte coletivo rodoviário intermunicipal de passageiros: o efetuado entre municípios pertencentes ao Estado de Mato Grosso, por estrada federal, estadual ou municipal,
XIV - serviço de transporte coletivo rodoviário intermunicipal de passageiros de característica urbana: o efetuado entre municípios pertencentes ao Estado de Mato Grosso, ligados por zonas urbanas contíguas;
XV - serviço de transporte coletivo rodoviário intermunicipal de passageiros de característica convencional:
aquele realizado com veículo com capacidade de lotação superior a 20 passageiros;
XVI - serviço de transporte coletivo rodoviário intermunicipal de passageiros de característica alternativa: aquele realizado com microônibus ou veículo de médio porte, com capacidade para até 20 passageiros, podendo
ser efetuado o embarque e desembarque no domicílio do usuário;
XVII - serviço de transporte coletivo rodoviário intermunicipal de passageiros de característica semi-urbana:
aquele que, com extensão igual ou inferior a setenta e cinco quilômetros e efetuado com veículo de característica de transporte urbano, liga dois ou mais municípios;
XVIII - transporte coletivo rodoviário intermunicipal de passageiros de característica rural: aquele que transpõe
os limites do município, ligando a sua sede a uma comunidade rural, ou ligando duas ou mais comunidades rurais, sempre de municípios diversos;
[...]
XX - fretamento turístico: serviço prestado por empresa transportadora detentora de registro cadastral previamente aprovado junto à AGER/MT, possuidora de cadastro no Ministério do Turismo ou na Secretaria de Estado de Desenvolvimento de Turismo – SEDTUR, para prestar serviço de transporte de passageiros a pessoa física, organização pública ou privada, agência de turismo, sem continuidade e em caráter privativo, com porte
obrigatório no veículo da lista de passageiros, emissão de uma única nota fiscal por viagem, roteiro préestabelecido, com ponto inicial e final, localidades a serem visitadas, com proibição de embarque e desembarque de passageiros ao longo do itinerário;
XXI - fretamento contínuo: serviço prestado por empresas detentoras do Certificado de Registro Cadastral para
Fretamento - CRF, com contrato firmado entre a transportadora e seu cliente, quantidade de viagens e horários
estabelecidos no contrato, destinado exclusivamente a pessoas jurídicas para o transporte de seus empregados, instituições de ensino para o transporte de seus alunos ou professores, bem como para estudantes de
forma individualizada, ou ainda para entidades do poder público.
Art. 9º Incumbe ao Poder Concedente e à AGER/MT, observado o disposto na Lei Complementar nº 66, de 22
de dezembro de 1999, e suas alterações e em regulamento: (Nova redação dada pela LC 240/05)
§ 1º Ao Poder Concedente:
[...]
III - manter as rodovias e vias de acesso em condições de oferecer serviço adequado;
IV - homologar a fusão de linhas, a inclusão ou exclusão de restrição de trecho promovida pela AGER/MT;
V - zelar pelo fiel cumprimento da legislação vigente.
§ 2º À AGER/MT:
I - adotar processos adequados de seleção e cursos de treinamento e aperfeiçoamento do seu pessoal, especialmente daqueles que desempenham funções de agentes fiscalizadores do transporte;
II - regulamentar e fiscalizar, permanentemente, a prestação do serviço outorgado, zelando pela sua boa qualidade;
III - coibir o transporte irregular, não concedido ou não autorizado;
IV - intervir na execução e prestação de serviço, nos casos e condições previstas em lei e no contrato;
V - proceder a fixação, revisão e reajuste das tarifas e fiscalizar seu cumprimento;
VI - zelar pela boa qualidade dos serviços, receber, apurar e solucionar queixas ou reclamações dos usuários;
VII - estimular o aumento da qualidade e da produtividade, a preservação do meio ambiente e a conservação
dos bens e equipamentos utilizados no serviço;
VIII - estimular a concorrência e incentivar a competitividade, inclusive com divulgação de relações contendo os
nomes das transportadoras e os níveis de desempenho e qualidade de seus serviços;
IX - estimular a formação de associações de usuários para defesa de interesses relativos aos serviços;
X - assegurar o princípio da opção do usuário mediante o estímulo à livre concorrência e à variedade de combinações de preço, qualidade e quantidade dos serviços;
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XI - normatizar sobre os veículos a serem utilizados nos serviços de transporte, inclusive, idade máxima da frota;
XII - promover o procedimento de autorizações precárias e de fretamento;
XIII - zelar pelo fiel cumprimento da legislação vigente.
Art. 12. As delegações de serviço público de transporte serão efetuadas por meio da concessão de que trata
esta lei complementar, exceto nos casos de delegação por meio de autorização precária de que trata o Capítulo IX.
Art. 26. As delegações de serviço público de transporte por meio da autorização precária de que trata esta lei
complementar somente serão efetuadas nos seguintes casos:
I - em caráter emergencial ou especial, quando caracterizada a urgência de atendimento de situações que possam ocasionar prejuízo ao transporte em geral ou comprometer a segurança de pessoas;
II - no interstício entre a constatação da necessidade do serviço público e o término do processo licitatório;
III - quando, após efetuada a licitação, não ocorrerem licitantes ou nenhum deles for classificado.
IV - para atendimento do serviço de característica rural, até que se promova estudos de viabilidade da linha e
respectiva licitação. (Acrescentado pela LC 240/05)
V - fica vedada a autorização precária, onde existirem duas empresas concessionária em operação, exceto por
interesse público e demais regulamentos previstos nesta lei. (Acrescentado pela LC 240/05)
Art. 29. O fretamento será prestado nas modalidades de fretamento contínuo e fretamento turístico, de acordo
com as disposições estabelecidas em decreto e normas complementares, observadas todas as obrigações das
transportadoras e a adequação dos serviços. (Nova redação dada pela LC 240/05)
Art. 30. As autorizações para fretamento de que trata esta lei complementar serão fornecidas por período de
tempo limitado, nas formas de termo de autorização de fretamento casual ou termo de autorização de fretamento contínuo, a serem expedidos pela AGER/MT, mediante registro prévio neste órgão.
Ementa: Dispõe sobre a organização administrativa do Poder Executivo EstaduLei Complementar nº
al e dá outras providências.
566, de 20 de maio
Fonte: http://app1.sefaz.mt.gov.br/0425762E005567C5/250A3B1300
de 2015
89C1CC042572ED0051D0A1/6E38EB02A381283584257E4C0043B2A0
Art. 21. As Secretarias de Estado são as seguintes:
IX - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística - SINFRA;
[...]
Art. 23. À Secretaria de Estado de Cidades compete:
I - desenvolver o planejamento e a gestão das políticas estaduais da habitação de interesse social, saneamento ambiental, mobilidade e acessibilidade urbana, planejamento do uso e ocupação do solo urbano e planejamento metropolitano articulados entre si e com as demais políticas públicas afins e correlatas, apoiando igualmente os municípios na efetivação dessas políticas;
II - desenvolver atividades voltadas para o aumento da oferta de infraestrutura urbana nos municípios do Estado;
[...]
V - elaborar, fiscalizar e executar projetos e obras públicas relacionadas à estrutura organizacional do Estado,
conforme planejamento de governo;
[...]
Art. 30. À Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística compete:
I - elaborar, coordenar e supervisionar as políticas públicas de logística e transportes do Estado;
II - executar a política estadual de logística e transportes, compreendendo o planejamento, o projeto e a execução de obras de infraestrutura, de forma direta ou indireta;
III - planejar, projetar, coordenar, regular, controlar e integrar as ações inerentes às atividades de infraestrutura
e serviços públicos de transporte terrestre, hidroviário, terminais de transporte de passageiros e cargas, sob a
responsabilidade do Governo do Estado;
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IV - elaborar e propor planos, programas, normas, padrões técnicos, tabela de preços e projetos relativos a
obras públicas e acompanhar as ações referentes à sua execução;
V - administrar e dar manutenção na infraestrutura de transportes por via direta ou mediante delegação;
VI - atuar como titular do Poder concedente e/ou permitente dos serviços públicos concedidos à iniciativa privada no setor de transportes, incluindo rodovias estaduais, serviços públicos de transporte coletivo rodoviário
intermunicipal de passageiros e ainda os sistemas aquaviário, ferroviário, aeroportuário, na forma prevista em
regulamentos, editais de licitação e respectivos contratos ou atos de permissão;
[...]
Art. 42. Ficam vinculadas aos órgãos abaixo indicados, para efeito de supervisão, fiscalização e controle, as
seguintes entidades da Administração Indireta Estadual:
I - à Casa Civil:
a) Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados - AGER;
[...]

Figura 12 – Organograma do setor de transportes do Estado de Mato Grosso

Fonte: elaborado com base na legislação constante do Quadro 12.
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Mato Grosso do Sul
Quadro 13 – Excertos da legislação do transporte terrestre e aquaviário no Estado de
Mato Grosso do Sul
(continua)

Excertos da legislação do transporte terrestre e aquaviário no Estado de
Mato Grosso do Sul
Normativo

Ementa / Fonte

Ementa: Estabelece as normas a serem observadas nas Licitações e Contratos
Administrativos pertinentes a obras, serviços, compras e alienações, bem como
a concessões e locações da Administração Direta, das Autarquias e das FundaLei nº 1.070, de 10 de
ções Públicas do Estado de Mato Grosso do Sul.
julho de 1990
Fonte:
http://aacpdappls.net.ms.gov.br/appls/legislacao/secoge/govato.nsf/448b683bce4ca84
704256c0b00651e9d/825fb11047bd912004256e450002eb6f?OpenDocument
Art. 1º As Licitações e Contratos Administrativos pertinentes a obras, serviços, compras e alienações, bem como a concessões e locações da Administração Direta, das Autarquias e das Fundações Públicas do Estado serão realizados segundo as normas desta Lei.
Art. 2º As contratações serão sempre precedidas de processo de licitação pública, ressalvadas as hipóteses
previstas nesta Lei.
Ementa: Dispõe sobre o regime de concessão de obras públicas, de concessão e
permissão de serviços públicos e dá outras providências.
Lei nº 1.776, de 30 de
Fonte:
setembro de 1997
http://aacpdappls.net.ms.gov.br/appls/legislacao/secoge/govato.nsf/448b683bce4ca84
704256c0b00651e9d/486e2dfa7f9cd19804256bfd006621f9?OpenDocument
Art. 1º As concessões de obras públicas e de serviços públicos e as permissões de serviços públicos reger-seão por esta Lei e pelo disposto nos regulamentos, editais de licitação e respectivos contratos ou atos de permissão.
Ementa: Aprova o Regulamento do Serviço de Transporte Rodoviário IntermuniDecreto nº 9.234, de cipal de Passageiros do Estado de Mato Grosso do Sul.
12 de novembro de Fonte: http://aacpdappls.net.ms.gov.br/appls/legislacao/secoge/govato.nsf/f
1998
d8600de8a55c7fc04256b210079ce25/42d679532c17d7b504256bfd005e5220?OpenD
ocument
Art. 1° [...]
§ 2° Para efeito deste regulamento, considera-se serviço de transporte rodoviário intermunicipal de passageiros
todo aquele realizado entre pontos terminais, considerados início e fim, transpondo os limites de um ou mais
Municípios, com itinerário, seccionamento e horários definidos, realizados por estradas federais, estaduais ou
municipais, abrangendo o transporte de passageiros, suas bagagens e encomendas.
[...]
Art. 2° Para efeito de interpretação deste regulamento, entender-se-á por:
[...]
X - linha: o serviço regular de transporte de passageiros entre duas localidades, por itinerários definidos;
XI - linha semi-urbana: a linha intermunicipal, que liga dois ou mais municípios em região densamente povoada,
caracterizando-se por grande rotatividade, concentração de passageiros em determinadas horas e demanda de
acentuado volume, em percurso de curta extensão;
[...]
XX - serviço: a exploração comercial de uma linha, com veículo cujas especificações sejam compatíveis com o
padrão do serviço, para o transporte regular de passageiros, definido neste regulamento;
[...]
XXIII - viagem direta: aquela realizada entre os pontos inicial e final, com lotação máxima igual à capacidade do
veículo, sem seções intermediárias;
XXIV - viagem de pesquisa: aquela realizada periodicamente, em regime de autorização, para estudo de viabilidade de implantação de uma nova linha;
XXV - viagem extra: aquela realizada, após o horário normal de linha, com a finalidade de atender a excesso
ocasional de demanda;
XXVI - viagem seccionada: aquela realizada em secções;
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Quadro 13 – Excertos da legislação do transporte terrestre e aquaviário no Estado de Mato
Grosso do Sul
(continuação)

Excertos da legislação do transporte terrestre e aquaviário no Estado de
Mato Grosso do Sul
Normativo

Ementa / Fonte

XXVII - viagem semidireta: aquela realizada com um número de secções inferior ao estabelecido para a viagem
seccionada e com lotação máxima igual à capacidade do veículo;
XXVIII - viagem de fretamento: aquela realizada, mediante autorização específica, para atender ao transporte
especial de passageiros, sem o caráter de linha.
Art. 12. Entende-se por serviço de transporte rodoviário intermunicipal de passageiros, sob o regime de fretamento, aquele que se destine à condução de pessoas, sem cobrança individual de passagens.
Art. 13. Os serviços de transporte de passageiros sob o regime de fretamento não poderão operar sob o regime de linha regular.
Art. 14. Os serviços de transporte de passageiros sob o regime de fretamento são classificados em:
I - serviço de fretamento contínuo;
II - serviço de fretamento eventual.
Art. 15. Considera-se fretamento contínuo o serviço de transporte de passageiros prestados à pessoa jurídica,
mediante contrato escrito, para um determinado número de viagens ou por período predeterminado, destinados
ao transporte de usuários definidos e identificados, que se qualificam por manterem vínculo específico com a
contratante para desempenho de sua atividade.
[...]
Art. 16. Considera-se transporte sob o regime de fretamento eventual o serviço prestado a um cliente, ou grupo
de pessoas, mediante contrato por escrito (Nota Fiscal), para uma viagem específica.
[...]
Art. 26. O Serviço de Transporte Rodoviário Intermunicipal de Passageiros será composto pelos Sistemas Estrutural, Regional e Local.
§ 1° O Sistema Estrutural será formado pelas linhas de longo percurso, com extensão superior a 350 (trezentos
e cinquenta) quilômetros, com padrões de serviços adequados às suas características, interligando as principais cidades e pólos regionais, através das rodovias perimetrais, radiais e diametrais no Estado.
§ 2° O Sistema Regional será formado pelas linhas de curto e médio percurso, com extensão de até 350 (trezentos e cinquenta) quilômetros, interligando distritos, sedes municipais e seus pólos regionais, com serviços
adequados às suas características, segundo as especificações contidas neste regulamento.
§ 3° O Sistema Local será composto pelas linhas de curto percurso, incluindo as linhas de características urbanas, ligando povoados, distritos de um Município e regiões rurais com a sede do Município e com Municípios
limítrofes.
Art. 28. As categorias funcionais das linhas, segundo seus padrões de serviços, são:
I - comercial: aquela operada com veículos convencionais, em viagem seccionada;
II - expressa: aquela operada com veículos convencionais, em viagem semidireta;
III - executiva: aquela operada com veículos convencionais, com ar condicionado e em viagem semidireta ou direta;
IV - leito: aquela operada com veículos leito, com ar condicionado e viagem semidireta ou direta;
V - semiurbano: aquela operada com veículos tipo urbano, em viagem seccionada.
Art. 35. Os serviços, quando delegados, serão explorados através das modalidades de autorização e de concessão.
Art. 36. A autorização é um ato discricionário e precário, para execução de serviços, satisfeitas as condições
estabelecidas nesta seção.
[...]
Art. 37. São casos de autorização:
I - a realização de viagem em caráter eventual;
II - a realização de viagem em caráter de pesquisa;
III - exploração de linha, por interesse público, em período anterior à concorrência para sua concessão.
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Quadro 13 – Excertos da legislação do transporte terrestre e aquaviário no Estado de Mato
Grosso do Sul
(continuação)

Excertos da legislação do transporte terrestre e aquaviário no Estado de
Mato Grosso do Sul
Normativo

Ementa / Fonte

Art. 38. Concessão é a adjudicação para a exploração de serviços de transporte rodoviário intermunicipal de
passageiros, em determinada linha regular, precedida de licitação.
Ementa: Cria a Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Mato
Grosso do Sul - AGEPAN e o Conselho Estadual de Serviços Públicos, e dá ouLei nº 2.363, de 19 de
tras providências.
dezembro de 2001
Fonte: http://aacpdappls.net.ms.gov.br/appls/legislacao/secoge/govato.nsf/448b683b
ce4ca84704256c0b00651e9d/f85b8eb55b05769004256bfd0060bac5?OpenDocument
Art. 1º Fica criada a Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Mato Grosso do Sul - AGEPAN,
na estrutura organizacional do Poder Executivo, com personalidade jurídica de direito público, organizada sob a
forma de autarquia, nos termos do inciso I do art. 6º da Lei nº 2.152, de 26 de outubro de 2000, com sede e foro na Capital do Estado e prazo de duração indeterminado.
Art. 4º À Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Mato Grosso do Sul - AGEPAN, observada a
competência específica dos outros entes federados, compete:
I - controlar, fiscalizar, normatizar, padronizar, conceder, homologar e fixar tarifas dos serviços públicos delegados e tarifados, em decorrência de norma legal ou regulamentar, disposição convenial ou contratual, ou por
ato administrativo, pelo poder concedente dos serviços públicos:
a) rodovias, ferrovias e dutovias;
b) travessias fluviais e terminais hidroviários;
c) transportes intermunicipais de passageiros e terminais de cargas e passageiros;
d) aeroportos;
[...]
II - regular economicamente os serviços públicos delegados, mediante o estabelecimento e ou a homologação
de tarifas que reflitam o mercado e os custos reais dos serviços, e, concomitantemente, incentivar os investimentos e propiciar a razoabilidade e modicidade das tarifas aos usuários;
III - regular tecnicamente e controlar os padrões de qualidade, fazendo cumprir os critérios tecnológicos e normas qualitativas, conforme contratos de delegação, de forma a garantir a continuidade, segurança e confiabilidade da prestação de serviços públicos delegados;
IV - atender os usuários, no recebimento, processamento e provimento de reclamações e sugestões relacionadas com a prestação de serviços públicos delegados;
V - zelar pelo fiel cumprimento da legislação, dos contratos de delegação de serviços públicos sob a sua competência regulatória, determinando diligências ao poder concedente e entidades reguladas e ou tarifadas e com
amplo acesso a dados e informações desses contratantes ou convenentes;
VI - implementar as diretrizes estabelecidas pelo poder concedente em relação à concessão de serviços sujeitos à sua competência;
VII - dirimir, em âmbito administrativo, conflitos entre o poder concedente, as entidades reguladas e os usuários;
VIII - fiscalizar os aspectos técnico, econômico, contábil, financeiro, operacional e jurídico dos contratos de delegação de serviços públicos sob sua competência regulatória, aplicando sanções, quando for o caso;
IX - incentivar a competitividade nos diversos setores sujeitos à sua regulação;
X - prestar consultoria técnica referente aos contratos de serviços públicos delegados, mediante solicitação do
poder concedente;
XI - fixar critérios para estabelecimento, ajuste, revisão e aprovação de tarifas dos serviços públicos delegados
à sua competência, em consonância com as normas legais e pactuadas;
XII - estabelecer procedimentos para a realização de audiências públicas, encaminhamento de reclamações,
emissão de decisões administrativas e respectivos procedimentos recursais, conforme regulamentação desta
Lei;
XIII - atuar na defesa e proteção dos direitos dos usuários de serviços públicos, reprimindo infrações e arbitrando conflitos de interesses, articulado e em convênio com a Coordenadoria para Orientação e Defesa do
Consumidor - PROCON.
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Quadro 13 – Excertos da legislação do transporte terrestre e aquaviário no Estado de Mato
Grosso do Sul
(continuação)

Excertos da legislação do transporte terrestre e aquaviário no Estado de
Mato Grosso do Sul
Normativo

Ementa / Fonte

Ementa: Dispõe sobre a disciplina, a regulação, a fiscalização e o controle dos serLei nº 2.766, de 18
viços públicos delegados do Estado de Mato Grosso do Sul.
de dezembro de
Fonte: http://www.agepan.ms.gov.br/templates/apresentacao/componentefixo/gera
2003
dor/gerador.php?pag=6284&template=21
Art. 4º A prestação de serviços públicos, mediante concessão e permissão, será delegada pelo poder
concedente e a autorização será delegada pelo ente regulador.
Art. 5º Os serviços públicos objeto desta Lei compreendem:
I - rodovias, ferrovias e dutovias;
[...]
III - transportes intermunicipais de passageiros e terminais de cargas e passageiros;
[...]
Ementa: Reorganiza a Estrutura Básica do Poder Executivo do Estado de Mato
Lei nº 4.640, de 24 Grosso do Sul, e dá outras providências.
de dezembro de Fonte: http://aacpdappls.net.ms.gov.br/appls/legislacao/secoge/govato.nsf/
2014
448b683bce4ca84704256c0b00651e9d/8ff816bc6ca622d504257dbd00412234?OpenDo
cument
Art. 10. A Administração do Poder Executivo compreende:
I - Governança e Gestão do Estado:
[...]
b) Secretaria de Estado de Governo e Gestão Estratégica:
1. Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Mato Grosso do Sul;
[...]
III - Estruturas Finalísticas de Gestão:
[...]
h) Secretaria de Estado de Infraestrutura:
1. Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos;
[...]
Art. 12. À Secretaria de Estado de Governo e Gestão Estratégica, além da assessoria direta e imediata ao Governador do Estado na sua representação funcional e social, compete:
I - por meio das unidades administrativas que compõem sua estrutura ou das entidades da administração indireta que lhe são vinculadas:
[...]
e) a realização de ações fiscalizadoras para a preservação da eficiência econômica e técnica dos serviços públicos concedidos, visando a propiciar condições de regularidade, continuidade, segurança, atualidade, universalidade e a estabilidade nas relações entre o poder concedente, as entidades reguladas e os usuários;
f) a promoção de ações visando a assegurar a prestação de serviços públicos concedidos aos usuários, de forma adequada e em condições de regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade,
cortesia na sua prestação e modicidade nas suas tarifas;
[...]
x) a disseminação de informações públicas e viabilização do acesso, fácil e em tempo real, as informações existentes em órgãos e entidades públicas ou privadas e nacionais;
y) a formulação de planos, programas e projetos de desenvolvimento regional e urbano, visando à gestão democrática, por meio da participação da população e de associações representativas dos vários segmentos da
comunidade;
Art. 25. Compete à Secretaria de Estado de Infraestrutura:
I - o estudo, a proposição e o desenvolvimento das políticas públicas de viação, integração de transportes, infraestrutura, obras públicas e a gestão da política de distribuição de gás natural, energia, saneamento básico,
especialmente quanto ao abastecimento de água e esgotamento sanitário, em articulação com as políticas de
Estado de Meio Ambiente e Recursos Hídricos;
II - a execução de atividades normativas e de coordenação, de supervisão técnica, de controle e de fiscalização da implantação e manutenção da infraestrutura regional e urbana, observada a política de desenvolvimento sustentável do Estado;
[...]
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Quadro 13 – Excertos da legislação do transporte terrestre e aquaviário no Estado de Mato
Grosso do Sul
(conclusão)

Excertos da legislação do transporte terrestre e aquaviário no Estado de
Mato Grosso do Sul
Normativo

Ementa / Fonte

V - a elaboração de estudos e pesquisas destinados ao planejamento global de transportes do Estado e sua
integração às redes de transporte federal e municipal, especialmente quanto ao plano rodoviário do Estado,
observando a legislação pertinente à matéria; [...]
VII - o controle operacional e formal dos recursos federais repassados ao Estado para aplicação nos setores
de transportes, infraestrutura, obras públicas, saneamento, energia e gás natural;
VIII - a execução dos planos, programas e projetos de desenvolvimento da sua área de competência, em conformidade com as políticas de recursos ambientais, do patrimônio cultural, histórico, artístico, paisagístico e
arqueológico do Estado;
IX - o controle e a fiscalização dos custos operacionais do setor de transportes, obras públicas, saneamento,
energia e gás natural e a promoção de medidas visando à maximização dos investimentos estaduais nessas
áreas;
X - a coordenação e a supervisão da construção das vias de transporte, previstas no planejamento estadual
de desenvolvimento, e a promoção de ações para que sejam operadas segundo os melhores padrões técnicos e de segurança, mediante sinalização e policiamento adequados;
XI - a supervisão e a manutenção dos serviços de transporte público não concedido, prestados direta ou indiretamente pelo Estado, exercendo as atividades de fixação de preços e tarifas previstas na legislação federal
e estadual; [...]
XIII - a elaboração de projetos e a promoção da construção, manutenção, conservação de pistas de aeroportos e de terminais rodoviários, hidroviários, aeroviários e ferroviários, bem como administração dos terminais
não concedidos;
XIV - o controle e a fiscalização dos serviços de transporte não concedidos, quanto aos padrões de segurança, de qualidade e de operação dos terminais de transporte;
XV - o desenvolvimento da política de gerenciamento de todas as modalidades de transporte, visando à melhoria das condições de serviços para a sociedade; [...]

Figura 13 – Organograma do setor de transportes do Estado de Mato Grosso do Sul

Fonte: elaborado com base na legislação constante do Quadro 13.
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Minas Gerais
Quadro 14 – Excertos da legislação do transporte terrestre e aquaviário no Estado de
Minas Gerais
(continua)

Excertos da legislação do transporte terrestre e aquaviário no Estado de
Minas Gerais
Normativo

Ementa / Fonte

Ementa: Autoriza o Poder Executivo a constituir Empresa de Transporte Público
Lei nº 12.590, de 25 Urbano sobre Trilhos.
de julho de 1997
Fonte: http://www.lexml.gov.br/urn/urn:lex:br;minas.gerais:estadual:lei:1997-0725;12590
Art. 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a constituir empresa pública, vinculada à Secretaria de Estado de
Transportes e Obras Públicas, sob a denominação de Trem Metropolitano de Belo Horizonte S.A., para planejar, implantar, operar e explorar os serviços de transporte de passageiros sobre trilhos na Região Metropolitana
de Belo Horizonte.
Ementa: Dispõe sobre a organização e a estrutura da Administração Pública do
Lei nº 112, de 25 de Poder Executivo do Estado e dá outras providências.
janeiro de 2007
Fonte:
http://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/
completa.html?tipo=
LDL&num=112&comp=&ano=2007&aba=js_textoAtualizado#texto

Art. 19. As Secretarias de Estado e respectivas Subsecretarias são as seguintes:
[...]
VI - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional e Política Urbana:
a) Subsecretaria de Desenvolvimento Regional e Urbano;
b) Subsecretaria de Desenvolvimento Metropolitano; (Vide art. 1º da Lei Delegada nº 119, de 25/1/2007.)
XV - Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas:
a) Subsecretaria de Transportes;
b) Subsecretaria de Obras Públicas; (Vide art. 1º da Lei Delegada nº 128, de 25/1/2007.)
[...]
Ementa: Contém o Regulamento do Serviço de Transporte Coletivo Rodoviário
Decreto nº 44.603, de Intermunicipal e Metropolitano do Estado de Minas Gerais - RSTC.
22 de agosto de 2007 Fonte: http://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa.html?tipo=
DEC&num=44603&comp=&ano=2007
Art. 1º O transporte coletivo rodoviário intermunicipal e metropolitano realizado no território do Estado de Minas
Gerais, é serviço público de competência da Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas - SETOP,
podendo ser prestado diretamente ou por delegação, nos termos da Lei Delegada nº 128, de 25 de janeiro de
2007, da Lei Delegada nº 164, de 25 de janeiro de 2007, da Lei Federal nº 8.666 de 21de junho de 1993, da Lei
Federal nº 8.987, de 13de fevereiro de 1995, da Lei Federal nº 9.074, de 7 de julho de 1995, e da Lei Estadual
nº 13.655, 14 de julho de 2000, e reger-se-á pelas normas deste Regulamento e legislação aplicável.
Art. 4º Para efeito deste Regulamento, considera-se:
[...]
XIX - linha: serviço regular de transporte coletivo de passageiros, realizado entre dois pontos extremos, considerados início e fim da linha com características operacionais pré-fixadas;
[...]
XXVI - serviço delegado: designação genérica do objeto especificado para delegação do serviço;
[...]
Art. 5º Para o Sistema Intermunicipal de Passageiros, considera-se:
[...]
IX - linha intermunicipal: linha cujos pontos extremos se localizam em municípios distintos do Estado de Minas
Gerais, mesmo que o seu itinerário transponha, sem parada ou ponto de Seção, os limites do Estado, bem como os serviços autorizados por municípios vizinhos com pontos extremos próximos à divisa, permitindo conexão com a utilização de um único veículo;
[...]
XVI - serviço comercial: serviço que opera em itinerário preferencialmente urbanizado e apresenta intensa movimentação de passageiros ao longo do dia e do itinerário, utilizando veículo urbano;
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Quadro 14 – Excertos da legislação do transporte terrestre e aquaviário no Estado de
Minas Gerais
(continuação)

Excertos da legislação do transporte terrestre e aquaviário no Estado de
Minas Gerais
Normativo

Ementa / Fonte

XVII - serviço convencional: serviço em que é utilizado veículo rodoviário; [...]
XXXV - viagem de reforço: viagem realizada para atendimento às demandas eventuais ou específicas do
transporte coletivo de passageiros;
[...]
Art. 6º Para o Sistema Metropolitano de Passageiros, considera-se:
[...]
XII - linha intramunicipal: linha cujo itinerário não ultrapassa os limites do Município;
XIII - linha metropolitana: serviço regular de transporte coletivo de passageiros, com características operacionais pré-fixadas pela SETOP;
[...]
Art. 39. Ficam estabelecidos os seguintes padrões de serviços para as linhas de ônibus:
I - convencional;
II - convencional executivo;
III - comercial;
IV - comercial executivo;
V - leito; e
VI - semi-leito.
Art. 82. Compete privativamente a SETOP:
I - cumprir e fazer cumprir as disposições deste Regulamento e das cláusulas pactuadas na delegação;
II - garantir que as ações executadas pelos servidores da SETOP sejam realizadas com presteza e urbanidade;
III - garantir à Delegatária tarifas justas, remuneratórias pelo serviço delegado;
IV - propiciar o equilíbrio econômico-financeiro do serviço delegado;
V - fornecer ao usuário as informações solicitadas para defesa de interesses individuais ou coletivos;
VI - indenizar a Delegatária, nos casos previstos em Lei.
VII - regulamentar o serviço delegado;
VIII - gerenciar o serviço delegado, visando ao pleno atendimento dos usuários, de forma a satisfazer as condições de regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia na sua aplicação
e modicidade das tarifas, na forma e condições estabelecidas na Delegação e neste Regulamento;
IX - fixar e regulamentar a tarifa a ser cobrada pela Delegatária e revê-la, na forma do disposto neste Regulamento;
X - alterar o quadro de regime de funcionamento e de características operacionais do serviço delegado, visando o melhor e adequado atendimento ao usuário e o bem-estar social;
XI - intervir na prestação do serviço, nos casos e condições previstos em Lei, neste Regulamento ou nos contratos de delegação;
XII - extinguir a delegação antes de findo o prazo de vigência, nos casos previstos neste Regulamento ou se o
interesse público assim o recomendar, de acordo com a legislação vigente; e
XIII - encampar a delegação, nos termos da legislação vigente.
Art. 83. Compete privativamente ao DER-MG:
I - cumprir e fazer cumprir as disposições regulamentares e as cláusulas pactuadas na Delegação;
II - garantir que as ações executadas pelos servidores do DER-MG sejam realizadas com presteza e urbanidade;
III - fornecer ao usuário as informações solicitadas para defesa de interesses individuais ou coletivos;
IV - promover o combate sistemático ao transporte ilegal ou clandestino de pessoas.
V - fiscalizar o serviço delegado, visando o pleno atendimento dos usuários, de forma a satisfazer as condições
de regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia na sua aplicação e modicidade das tarifas, na forma e condições estabelecidas neste Regulamento e da Delegação;
VI - informar à SETOP necessidade de alterações no quadro de características operacionais e no quadro de
regime de funcionamento das linhas dos Sistemas Metropolitanos e Intermunicipais respectivamente, visando o
adequado atendimento ao usuário;
VII - aplicar as penalidades previstas neste Regulamento;
VIII - intervir na prestação do serviço, quando sob sua responsabilidade e condições previstas neste Regulamento;
IX - ter assegurado o transporte gratuito nos veículos dos Sistemas de Transportes Intermunicipal e Metropolitano de Passageiros, do agente fiscal no exercício de suas funções.
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Quadro 14 – Excertos da legislação do transporte terrestre e aquaviário no Estado de
Minas Gerais
(continuação)

Excertos da legislação do transporte terrestre e aquaviário no Estado de
Minas Gerais
Normativo

Ementa / Fonte

Ementa: Dispõe sobre a estrutura orgânica da Administração Pública do Poder
Lei Delegada nº 180,
Executivo do Estado de Minas Gerais e dá outras providências.
de 20 de janeiro de
Fonte: http://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa-nova2011
min.html?tipo=LDL&num=180&comp=&ano=2011&texto=consolidado#texto
Art. 157. A Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional, Política Urbana e Gestão Metropolitana – Sedru –, a que se refere o inciso VIII do art. 5° da Lei Delegada n° 179, de 2011, tem por finalidade planejar, organizar, dirigir, coordenar, executar, controlar e avaliar as ações setoriais a cargo do Estado relativas à política
de desenvolvimento regional e urbano e gestão metropolitana, competindo-lhe:
[...]
X – desenvolver, no âmbito de sua competência, ações para a estruturação de consórcios públicos e parcerias
no âmbito estadual e apoiar os municípios para a consecução de tal finalidade;
[...]
XV – formular, por meio de agências, em articulação com as secretarias e entidades do Estado e com os municípios metropolitanos, planos e programas em sua área de atuação e apoiar as ações voltadas para o desenvolvimento socioeconômico das regiões metropolitanas do Estado;
XVI – implementar e consolidar o modelo institucional de gestão metropolitana, em conformidade com o art. 65
da Constituição do Estado e com a legislação pertinente.
[...]
Art. 159. Integram a área de competência da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional, Política Urbana e Gestão Metropolitana:
I - por subordinação administrativa, o Conselho Estadual de Desenvolvimento Regional e Política Urbana; e
II – por vinculação:
[...]
b) a Agência de Desenvolvimento da Região Metropolitana de Belo Horizonte – Agência RMBH;
c) a Agência de Desenvolvimento da Região Metropolitana do Vale do Aço – Agência RMVA;
[...]
Art. 243. A Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas - SETOP -, a que se refere o inciso XVIII do
art. 5º da Lei Delegada nº 179, de 2011, tem por finalidade planejar, coordenar, controlar, regular e avaliar as
ações setoriais a cargo do Estado relativas a transportes e obras públicas, especialmente no que se refere a infraestrutura de transporte terrestre, aeroviário, hidroviário, terminais de transportes de passageiros e cargas,
estrutura operacional de transportes, regulação e concessão de serviços de transportes, competindo-lhe:
I - formular e coordenar a política estadual de transportes e obras públicas;
II - formular planos e programas em sua área de competência, observadas as determinações governamentais,
em articulação com os demais órgãos do Estado, especialmente a Secretaria de Estado de Planejamento e
Gestão e a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico;
III - elaborar e propor planos, programas, normas, padrões técnicos, tabela de preços e projetos relativos a
obras públicas e acompanhar as ações referentes à sua execução;
IV - planejar, projetar, coordenar, regular, controlar e integrar as ações inerentes às atividades de infraestrutura
e serviços públicos de transporte terrestre, hidroviário, terminais de transportes de passageiros e cargas, sob a
responsabilidade do Governo do Estado;
V - programar, coordenar e controlar a execução das obras públicas no Estado em sua área de competência;
VI - conceder, permitir ou explorar diretamente os serviços públicos de transporte coletivo rodoviário intermunicipal e metropolitano de passageiros, de transporte individual de passageiros por táxi especial metropolitano,
de transporte por trilhos ou similar e de terminais de transporte de passageiros;
VII – conceder, regular e monitorar os serviços públicos concedidos à iniciativa privada na área de sua competência;
[...]
XII - exercer o poder de polícia no âmbito de sua competência.
Art. 244. A Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas tem a seguinte estrutura orgânica básica:
[...]
IX - Subsecretaria de Regulação de Transportes:
a) Superintendência de Infraestrutura de Transportes;
b) Superintendência de Transporte Metropolitano; e
c) Superintendência de Transporte Intermunicipal; e
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Quadro 14 – Excertos da legislação do transporte terrestre e aquaviário no Estado de
Minas Gerais
(continuação)

Excertos da legislação do transporte terrestre e aquaviário no Estado de
Minas Gerais
Normativo

Ementa / Fonte

X - Subsecretaria de Infraestrutura:
a) Superintendência de Infraestrutura Municipal;
b) Superintendência de Infraestrutura Governamental; e
c) Superintendência de Coordenação Técnica.
XI - Subsecretaria de Projetos:
a) Superintendência de Projetos de Edificações;
b) Superintendência de Projetos de Infraestrutura.
Art. 245. Integram a área de competência da Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas:
I - por subordinação administrativa, o Conselho de Transporte Coletivo Intermunicipal e Metropolitano - CT; e
II - por vinculação:
a) as autarquias:
1. Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais - DER-MG; e
[...]
b) a empresa Trem Metropolitano de Belo Horizonte S.A.
Art. 247. O DER-MG tem por finalidade assegurar soluções adequadas de transporte rodoviário de pessoas e
bens, no âmbito do Estado, observadas as diretrizes definidas pela Secretaria de Estado de Transportes e
Obras Públicas, competindo-lhe:
I - participar da formulação da política estadual de transportes e da elaboração dos planos rodoviário e de
transporte do Estado;
II - executar, direta e indiretamente, as atividades relativas a projetos, construção e manutenção de rodovias e
a outras obras e serviços delegados;
III - manter as condições de operação, com segurança e conforto, das estradas de rodagem sob sua jurisdição
e responsabilidade;
[...]
XII - fiscalizar, em conformidade com as diretrizes regulatórias da Secretaria de Estado de Transportes e Obras
Públicas:
a) o transporte coletivo intermunicipal e metropolitano de passageiros;
b) o transporte remunerado de pessoas;
c) o serviço de táxi metropolitano; e
d) as concessões de infraestrutura de transportes delegadas à iniciativa privada.
Art. 249. Ficam transferidas para a Subsecretaria de Regulação de Transportes da SETOP as atribuições do
DER-MG relativas à concessão de outorgas e ao planejamento de infraestrutura de transportes e do transporte
coletivo intermunicipal e metropolitano.
Ementa: Dispõe sobre a organização da Secretaria de Estado de Transportes e
Decreto nº 45.750, de Obras Públicas.
5 de outubro de 2011 Fonte: http://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa.html?tipo=
DEC&num=45750&comp=&ano=2011
Art. 2º A SETOP tem por finalidade planejar, coordenar, controlar, regular e avaliar as ações setoriais a cargo
do Estado relativas a transportes e obras públicas, especialmente no que se refere a infraestrutura de transporte terrestre, aeroviário, hidroviário, terminais de transportes de passageiros e cargas, estrutura operacional de
transportes, regulação e concessão de serviços de transportes, competindo-lhe:
I - formular e coordenar a política estadual de transportes e obras públicas;
II - formular planos e programas em sua área de competência, observadas as determinações governamentais,
em articulação com os demais órgãos do Estado, especialmente a Secretaria de Estado de Planejamento e
Gestão – SEPLAG – e a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico – SEDE;
III - elaborar e propor planos, programas, normas, padrões técnicos, tabela de preços e projetos relativos a
obras públicas e acompanhar as ações referentes à sua execução;
IV - planejar, projetar, coordenar, regular, controlar e integrar as ações inerentes às atividades de infraestrutura
e serviços públicos de transporte terrestre, hidroviário, terminais de transportes de passageiros e cargas, sob a
responsabilidade do Governo do Estado;
V - programar, coordenar e controlar a execução das obras públicas no Estado em sua área de competência;
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Quadro 14 – Excertos da legislação do transporte terrestre e aquaviário no Estado de
Minas Gerais
(conclusão)

Excertos da legislação do transporte terrestre e aquaviário no Estado de
Minas Gerais
Normativo

Ementa / Fonte

VI - conceder, permitir ou explorar diretamente os serviços públicos de transporte coletivo rodoviário intermunicipal e metropolitano de passageiros, de transporte individual de passageiros por táxi especial metropolitano,
de transporte por trilhos ou similar e de terminais de transporte de passageiros;
[...]
X - exercer o poder de polícia no âmbito de sua competência.
Art. 3º Integram a área de competência da SETOP:
I - por subordinação administrativa, o Conselho de Transporte Coletivo Intermunicipal e Metropolitano – CT; e
II - por vinculação:
a) as autarquias:
1. Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais – DER-MG; e
2. Departamento de Obras Públicas do Estado de Minas Gerais – DEOP-MG; e
b) a empresa Trem Metropolitano de Belo Horizonte S.A.
Ementa: Contém o Regulamento do Departamento de Estradas de Rodagem do
Decreto nº 45.785, de
Estado de Minas Gerais – DER-MG.
29 de novembro de
Fonte: http://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa-nova2011
min.html?tipo=DEC&num=45785&comp=&ano=2011&texto=consolidado
Art. 2º O DER-MG é administrado por Diretoria Colegiada, composta pelo Diretor-Geral, pelo Vice-DiretorGeral e por seis Diretores Executivos nomeados pelo Governador do Estado, nos termos do parágrafo único
do art. 246 da Lei Delegada nº 180, de 2011.
Parágrafo único. O DER-MG tem autonomia administrativa e financeira, personalidade jurídica de direito público, prazo de duração indeterminado, sede e foro na Capital do Estado e se vincula à Secretaria de Estado
de Transportes e Obras Públicas – SETOP, nos termos dos arts. 245 e 246 da Lei Delegada nº 180, de 2011.
Art. 3º O DER-MG tem por finalidade assegurar soluções adequadas de transporte rodoviário de pessoas e
bens, no âmbito do Estado, observadas as diretrizes definidas pela SETOP, competindo-lhe:
I – participar da formulação da política estadual de transportes e da elaboração dos planos rodoviário e de
transporte do Estado;
II – executar, direta e indiretamente, as atividades relativas a projetos, construção e manutenção de rodovias
e a outras obras e serviços delegados;
III – manter as condições de operação, com segurança e conforto, das estradas de rodagem sob sua jurisdição e responsabilidade;
[...]
XII – fiscalizar, em conformidade com as diretrizes regulatórias da SETOP:
a) o transporte coletivo intermunicipal e metropolitano de passageiros;
b) o transporte remunerado de pessoas;
c) o serviço de táxi metropolitano; e
d) as concessões de infraestrutura de transportes delegadas à iniciativa privada.
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Figura 14 – Organograma do setor de transportes do Estado de Minas Gerais

Fonte: elaborado com base na legislação constante do Quadro 14.
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Minas Gerais / Belo Horizonte
Quadro 15 – Excertos da legislação do transporte terrestre e aquaviário no Município de Belo
Horizonte/MG
(continua)

Excertos da legislação do transporte terrestre e aquaviário no Município de Belo Horizonte
Normativo

Ementa / Fonte

Ementa: Autoriza a implantação do VLT - Veículo Leve sobre Trilhos - como
Lei nº 6.613, de 12 de meio de transporte coletivo no Município de Belo Horizonte.
maio de 1994
Fonte: http://cmbhsilinternet.cmbh.mg.gov.br:8080/silinternet/consultaNormas/deta
lheNorma.do?id=2c907f76166df5df01166e054e54272c&metodo=detalhar
Art. 1° Fica autorizada a implantação do VLT - Veículo Leve sobre Trilhos - como meio de transporte coletivo
no Município de Belo Horizonte.
Art. 2º Os estudos e os projetos e a implantação, a manutenção e o gerenciamento do VLT serão de responsabilidade do órgão gestor de trânsito do Município, que poderá buscar parcerias públicas ou privadas.
Ementa: Dispõe sobre a estrutura organizacional da administração direta do PoLei nº 9.011, de 1º de der Executivo e dá outras providências.
janeiro de 2005
Fonte: http://portalpbh.pbh.gov.br/pbh/ecp/files.do?evento=download
&urlArqPlc=LEI_MUN_9011DE2005.pdf
Art. 1º A Administração Direta do Poder Executivo tem a seguinte estrutura:
[...]
XIII - Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura;
XIV - Secretaria Municipal de Serviços Urbanos;
[...]
Art. 80-O. Compete à Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura:
I - coordenar o desenvolvimento de projetos e a execução de obras públicas a cargo do Município, por administração direta ou por meio de terceiros, competindo-lhe, ainda, a elaboração e a execução do orçamento referente a planos, programas e projetos de obras de edificação, pavimentação, infraestrutura, moradia e saneamento básico relativo ao sistema de drenagem;
[...]
III - normatizar, monitorar e avaliar a realização de obras públicas;
[...]
VI - coordenar a estratégia, monitorar e avaliar a implementação dos planos, programas e projetos de obras de
saneamento básico relativo ao sistema de drenagem, pavimentação, infraestrutura, edificação de próprios públicos, equipamentos urbanos e de moradia;
VII - planejar, implementar, executar e avaliar o processo de contratação de obras e serviços referentes aos
planos, programas e projetos de obras de manutenção, edificação, saneamento básico relativo ao sistema de
drenagem, pavimentação, infraestrutura e moradia, em colaboração com outros órgãos e entidades da Administração Municipal;
VIII - licitar e contratar serviços e obras de engenharia para a construção, a recuperação e a manutenção de
próprios públicos, dos equipamentos urbanos, de saneamento básico relativo ao sistema de drenagem, de pavimentação do Município, de conjuntos habitacionais e de intervenções em Zonas de Especial Interesse Social
- ZEIS -, de forma integrada e intersetorial, inclusive sob a forma de concessão ou permissão, sendo que tais
competências poderão ser delegadas às entidades da Administração Indireta do Poder Executivo, no todo ou
em parte, por meio de ato específico do titular da pasta;
IX - delegar às entidades da Administração Indireta do Poder Executivo o gerenciamento dos contratos de sua
competência;
[...]
XIX - planejar e coordenar a relação institucional com os entes federados para a execução de obras públicas;
XX - planejar e definir as diretrizes da política de serviços prestados em regime de concessão de sua competência;
[...]
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Quadro 15 – Excertos da legislação do transporte terrestre e aquaviário no Município de Belo
Horizonte/MG
(conclusão)

Excertos da legislação do transporte terrestre e aquaviário no Município
de Belo Horizonte
Normativo

Ementa / Fonte

Art. 80-T. Compete à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos:
I - coordenar a elaboração das políticas e a execução de serviços de controle e regularização urbana, de transporte e trânsito, de saneamento básico e de limpeza urbana do Município;
[...]
IV - delegar às entidades da Administração Indireta do Poder Executivo o gerenciamento dos contratos de sua
competência;
V - gerenciar o Fundo de Transportes Urbanos;
VI - coordenar a fiscalização de controle ambiental, de limpeza urbana, de obras, de posturas e de vias urbanas no Município, em colaboração com outros órgãos e entidades da Administração Municipal, e coordenar as
atividades de fiscalização de vigilância sanitária, mediante delegação da Secretaria Municipal de Saúde;
VII - planejar, normatizar, executar e avaliar o sistema de gerenciamento das necrópoles municipais;
VIII - planejar e definir as diretrizes da política de serviços prestados em regime de concessão de sua competência;
IX - coordenar a execução de suas atividades administrativas e financeiras;
X - coordenar outras atividades destinadas à consecução de seus objetivos.
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Pará
Quadro 16 – Excertos da legislação do transporte terrestre e aquaviário no Estado do Pará
(continua)

Excertos da legislação do transporte terrestre e aquaviário no Estado do Pará
Normativo

Ementa / Fonte

Ementa: Institui o Sistema de Transporte Público de Passageiros da Região MeLei n° 5.030, de 24 de tropolitana de Belém e dispõe sobre a criação da Empresa Metropolitana de
maio de 1982
Transportes Urbanos, EMTU/Belém.
Fonte: http://www.alepa.pa.gov.br/portal/detalheLei.php?idLei=R2NtYzN0TjV
Art. 1º Fica instituído o Sistema de Transporte Público de Passageiros da Região Metropolitana de Belém,
compreendendo transporte por ônibus, taxi e outras modalidades coletivas, bem como seus respectivos terminais e pátios de estacionamento.
[...]
Art. 3° Fica o Poder Executivo autorizado a constituir a EMTU/Belém, referida no item I do Art. 2° desta Lei,
sob a forma da Empresa Pública, com personalidade jurídica de direito privado, patrimônio próprio e autonomia
administrativa e financeira vinculada ao Órgão de Planejamento Metropolitano.
Art. 4° A EMTU/Belém terá por finalidade promover a efetivação das diretrizes, condições e normas gerais relativas ao Sistema de Transporte Público de Passageiros aprovado pelo Conselho Deliberativo da Região Metropolitana de Belém, competindo-lhe, especialmente, no âmbito da referida região:
I - Exercer os poderes que ora lhe são outorgados pelo Governo do Estado para disciplinar, delegar e fiscalizar
a operação e a exploração dos serviços integrantes do Sistema;
II - Participar do Planejamento dos deslocamentos urbanos no nível metropolitano;
III - Controlar o desempenho das modalidades de transportes integrantes do Sistema;
IV - Detalhar operacionalmente a rede das modalidades de transportes integrantes do Sistema;
V - Administrar e/ou coordenar terminais e pátios de estacionamentos públicos destinados às modalidades de
transportes integrantes do Sistema;
VI - Promover o aprimoramento técnico-operacional dos agentes e empresas encarregados da operação dos
serviços do Sistema;
VII - Propor e executar a política tarifária dos serviços de transportes integrantes do Sistema;
VIII - Opinar quanto à viabilidade e a prioridade técnica, econômica e financeira dos Projetos relativos ao serviço comum, transporte e sistema viário;
IX - Aplicar penalidades regulamentares por infrações relativas à prestação de serviço do sistema e que poderão ser advertências, multas, intervenções e/ou rescisões de contrato de concessão;
X - Executar serviços relacionados com as suas finalidades que, em virtude de delegação ou convênio, sejam
transferidos ao Estado por Órgãos e entidades da administração direta ou indireta da União e dos Municípios
integrantes da Região Metropolitana de Belém;
XI - Rescindir o contrato de concessão da Empresa que, comprovadamente, se tornar incapaz moral, financeira
ou tecnicamente para executar em condições satisfatórias o serviço de transporte coletivo, de passageiros.
[...]
Ementa: Cria a Agência de Regulação e Controle de Serviços Públicos do Estado do Pará (ARCON-PA), entidade com competência para atuação em todos os
Lei nº 6.099, de 30 de
segmentos de serviços públicos.
dezembro de 1997
Fonte: http://www.alepa.pa.gov.br/portal/detalheLei.php?idLei=NjBGelZYY0hm
V3BqR0EwbzRPYW1zSEk9
Art. 1º Fica criada a Agência de Regulação e Controle de Serviços Públicos do Estado do Pará - ARCON-PA,
autarquia especial no âmbito estadual, dotada de autonomia administrativa e financeira, ente de direito público
revestido de poder de polícia, com a finalidade de regular, controlar e fiscalizar a prestação dos serviços públicos de competência do Estado do Pará, cuja exploração tenha sido delegada a terceiros, entidade pública ou
privada, através de concessão, permissão e autorização, precedida ou não da execução de obras públicas.
Art. 2º À Agência de Regulação e Controle de Serviços Públicos do Estado do Pará - ARCON-PA compete,
observado o disposto no art. 1º desta Lei:
I - regular a prestação dos serviços concedidos, permitidos e autorizados, através de normas, recomendações,
determinações e procedimentos técnicos, bem como cumprir e fazer cumprir a legislação referente a esses
serviços;
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Quadro 16 – Excertos da legislação do transporte terrestre e aquaviário no Estado do Pará
(continuação)

Excertos da legislação do transporte terrestre e aquaviário no Estado do Pará
Normativo

Ementa / Fonte

II - acompanhar, controlar e fiscalizar os serviços de acordo com padrões e normas estabelecidos nos regulamentos e contratos de concessão, permissão e autorização, aplicando as sanções cabíveis e dando orientação
necessária aos ajustes na prestação dos serviços;
III - conceber, implantar e manter atualizados sistemas de informação com base em processamento eletrônico
de dados sobre os serviços regulados, visando apoiar e subsidiar estudos e tomada de decisões no âmbito de
sua competência;
IV - moderar e dirimir conflitos de interesses relativos ao objeto das concessões, permissões e autorizações;
V - analisar e emitir parecer sobre proposta de legislação que digam respeito aos serviços públicos concedidos,
permitidos e autorizados;
VI - encaminhar à autoridade competente propostas de concessão, permissão e autorização de serviços públicos regulados;
VII - promover, organizar e homologar licitações para outorga de concessão, permissão e autorização de serviços públicos regulados;
VIII - celebrar, por delegação do poder competente, contratos de concessão, permissão de serviços públicos regulados;
IX - R E V O G A D O
X - promover estudos e aprovar os ajustes tarifários, tendo por objetivos a modicidade das tarifas e a garantia do
equilíbrio econômico-financeiro dos contratos;
XI - promover estudos econômicos sobre a qualidade dos serviços públicos concedidos, permitidos e autorizados, com vistas a sua maior eficiência e eficácia;
XI - acompanhar e auditar o desempenho econômico-financeiro dos operadores de serviços públicos regulados,
visando assegurar a capacidade financeira para a garantia da prestação futura dos serviços;
[...]
Ementa: Dispõe sobre a outorga, mediante concessão, permissão e autorização, de
Decreto nº 3.864,
serviços de transporte intermunicipal de competência estadual e dá outras providênde 30 de dezemcias.
bro de 1999
Fonte: http://www.arcon.pa.gov.br/site/attachments/article/49/Dec386499.pdf
Art. 1° O Governo do Estado do Pará poderá, nos termos da legislação em vigor, explorar, diretamente ou mediante concessão, permissão ou autorização, os serviços de transporte intermunicipal no território estadual.
Art. 12. Não serão admitidas a subconcessão e a transferência de concessão de exploração do serviço de
transporte intermunicipal.
Art. 14. A ARCON poderá delegar, mediante autorização, observado o disposto no Decreto nº 3.375 de
26/03/1999, a prestação do serviço de transporte intermunicipal, em caráter excepcional, para possibilitar a implantação onde inexista a prestação do serviço.
Ementa: Autoriza a instituição da Companhia Portos e Hidrovias do Estado do Pará Lei nº 6.308, de CPH, e dá outras providências.
17 de julho de Fonte:
2000
http://www.alepa.pa.gov.br/portal/detalheLei.php?idLei=UXFjQjFQQUY4a2ZBdzhnTkRIaEl5
TE09
Art. 1º Fica autorizada a instituição da Companhia Portos e Hidrovias do Estado do Pará - CPH, sob a forma de
empresa pública, vinculada à Secretaria Especial de Estado de Infra-Estrutura, com personalidade jurídica de direito privado, autonomia administrativa, técnica, patrimonial e financeira, com jurisdição em todo o Estado do Pará, que terá por finalidade administrar e desenvolver a rede hidroviária interior e a infra-estrutura portuária e hidroviária no Estado do Pará.
[...]
Art. 2º À CPH compete:
I - implantar, reformar, ampliar, melhorar, manter, arrendar e explorar a infra-estrutura estadual para o transporte
aquaviário interior do Estado do Pará, abrangendo os portos e as hidrovias;
[...]
III - exercer a política estadual de infra-estrutura para o transporte aquaviário interior do Estado, no tocante aos
portos e às hidrovias;
IV - exercer todas as atividades que couberem ao Estado, no que concerne à construção, manutenção, operação, administração e exploração da infra-estrutura do transporte aquaviário interior do Estado do Pará;
[...]
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Quadro 16 – Excertos da legislação do transporte terrestre e aquaviário no Estado do Pará
(conclusão)

Excertos da legislação do transporte terrestre e aquaviário no Estado do Pará
Normativo

Ementa / Fonte

Ementa: Dispõe sobre o Serviço Complementar de Transporte Rodoviário InterDecreto nº 2.234,
municipal de passageiros do Estado do Pará e dá outras providências
de 5 de abril de
Fonte: http://www.alepa.pa.gov.br/portal/detalheLei.php?idLei=VkxjaDNXM2Q2aFo2
2010
V2piZTNVdnFKVU09
Art. 1º Fica instituído o Serviço de Transporte Rodoviário Complementar no Estado do Pará integrado ao Sistema de Transporte Público de Passageiros do Estado Pará a ser prestado mediante AUTORIZAÇÃO, nos
termos deste Decreto.
Art. 2º Considera-se transporte complementar, para os efeitos deste Decreto, a operação de transporte rodoviário intermunicipal de curto e médio percurso com tarifas, itinerários e seccionamentos definidos, e que atue de
forma complementar ao serviço convencional frente a ausência ou insuficiência deste.
Parágrafo único. Consideram-se linhas de curto percurso aquelas com no máximo 100km (cem quilômetros) de
extensão e de médio percurso com extensão máxima de 250km (duzentos e cinqüenta quilômetros).
Ementa: Dispõe sobre a estrutura da Administração Pública do Poder Executivo
Lei nº 8.096, de 1º jaEstadual, e dá outras providências.
neiro de 2015
Fonte: http://www.sefa.pa.gov.br/legislacao/interna/lei/lp2015_08096.pdf
Art. 5º Fica estabelecida a vinculação dos órgãos e entidades da Administração Pública Estadual, sem prejuízo
da subordinação de que trata o caput do art. 193 da Constituição Estadual: [...]
V - à Secretaria de Estado de Transportes:
- Companhia de Portos e Hidrovias do Estado do Pará;
- Agência Estadual de Regulação e Controle de Serviços Públicos.
[...]
XVI - à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas:
[...]
- Núcleo de Gerenciamento de Transporte Metropolitano.
Art. 36. Fica inserido o art. 3º-A na Lei nº 5.834, de 15 de março de 1994, com a seguinte redação:
“Art. 3º-A São competências das unidades administrativas da Secretaria de Estado de Transportes - SETRAN:
[...]
VII - à Diretoria de Planejamento da Infraestrutura de Transportes, diretamente subordinadas ao Secretário de
Estado de Transportes, compete planejar, coordenar e implantar ações para a gestão de planos, programas e
projetos de melhoria da infraestrutura no que se refere aos modais de transportes rodoviário, ferroviário, aeroviário, aquaviário e dutoviário, em conformidade com as diretrizes da política estadual de transportes;
VIII - à Diretoria Técnica de Transportes, diretamente subordinada ao Secretário de Estado de Transportes,
compete planejar, coordenar, acompanhar e avaliar as atividades de construção, restauração, melhoramento e
conservação dos submodais rodoviário, ferroviário, aeroviário, aquaviário e dutoviário, em conformidade com
as diretrizes da política estadual de transportes;
[...]
X - aos Núcleos Regionais, diretamente subordinados ao Secretário de Estado de Transportes, compete planejar, coordenar e controlar a execução das atividades finalísticas da SETRAN no município sob sua jurisdição,
no que diz respeito ao desenvolvimento das ações, planos e programas voltados a infraestrutura de transportes
e malha viária rural, bem como realizar a articulação direta com as Diretorias e demais unidades da SETRAN.”

108

ANTT/Suepe/Supas - UFSC/LabTrans

Estudos e Pesquisas para subsidiar o Aprimoramento do Arcabouço Regulatório do Transporte Ferroviário de Passageiros
Relatório 2A

Figura 15 – Organograma do setor de transportes do Estado do Pará

Fonte: elaborado com base na legislação constante do Quadro 16.
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Paraíba
Quadro 17 – Excertos da legislação do transporte terrestre e aquaviário no Estado da Paraíba
(continua)

Excertos da legislação do transporte terrestre e aquaviário no Estado da Paraíba
Normativo

Ementa / Fonte

Ementa: Define a Estrutura Organizacional Básica do Poder Executivo, as resLei Complementar nº
pectivas áreas, os meios e as formas de atuação e dá outras providências.
67, de 7 de julho de
Fonte:
2005
http://201.65.213.154:8080/sapl/sapl_documentos/norma_juridica/8238_texto_integral
Art. 6º O Pode Executivo atuará, de forma sistêmica e integrada, através de Programas, abrangendo as atividades públicas das áreas:
I – Exclusivas do Estado, compreendendo as de:
[...]
h) Regulação e Fiscalização de Serviços Delegados;
[...]
II – De essencial interesse público não exclusivas do Estado, compreendendo as de:
[...]
m) Comunicações e Transportes;
Art. 8º O Poder Executivo exercerá as atividades públicas exclusivas do Estado e as atividades de essencial interesse público não exclusivas do Estado, de sua competência:
I – Diretamente através de:
[...]
b) Órgãos da Administração Indireta;
II – Indiretamente através de:
[...]
h) concessão, permissão e autorização de serviços públicos; [...]
Art. 17. O poder executivo terá a seguinte Estrutura Organizacional Básica, objetivando a execução das atividades públicas exclusivas e as de essencial interesse público não exclusivas do Estado:
I – Administração Direta:
[...]
d) Núcleo Operacional Finalístico:
1. Secretaria do Estado da Infraestrutura – SEIE;
[...]
II – Administração Indireta:
a) Autarquias:
[...]
13. Departamento de Estradas de Rodagem – DER, vinculado à Secretaria do Estado da Infraestrutura;
[...]
Art. 18. Os Órgãos integrantes da Estrutura Organizacional Básica do Poder Executivo têm as seguintes finalidades e competências:
[...]
XIII - SECRETARIA DO ESTADO DA INFRAESTRUTURA
a) coordenar e gerenciar o planejamento e a execução de obras de infra-estrutura;
b) acompanhar, tecnicamente, as licitações em relação à elaboração dos projetos e execução das obras de infra-estrutura setoriais estaduais;
c) coordenar a avaliação de ativos de infra-estrutura, objeto de negociação, bem como a manutenção dos
mesmos;
d) gerenciar programa estadual de transportes rodoviários e, em caráter supletivo, os programas de âmbito federal e municipal;
e) gerenciar estudos, programas e projetos para a solução de problemas habitacionais no território paraibano;
f) planejar e gerenciar as políticas de infra-estrutura básica, através de ações que visem à captação, ao tratamento e à distribuição de água, à coleta de resíduos sólidos e à efetivação de saneamento básico no Estado;
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Quadro 17 – Excertos da legislação do transporte terrestre e aquaviário no Estado da Paraíba
(conclusão)

Excertos da legislação do transporte terrestre e aquaviário no Estado da Paraíba
Normativo

Ementa / Fonte

g) gerenciar, oportunamente, contratos de parceria com a iniciativa privada para a operação de ativos de infraestrutura;
h) regular, controlar e fiscalizar o serviço público de fornecimento de energia elétrica; e
i) coordenar as atividades portuárias e a distribuição de gás combustível no âmbito estadual, interagindo com
outros agentes afins, para a consecução de programas de manutenção, expansão e segurança dos serviços.

Figura 16 – Organograma do setor de transportes do Estado da Paraíba

Fonte: elaborado com base na legislação constante do Quadro 17.
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Paraná
Quadro 18 – Excertos da legislação do transporte terrestre e aquaviário no Estado do Paraná
(continua)

Excertos da legislação do transporte terrestre e aquaviário no Estado do Paraná
Normativo

Ementa / Fonte

Ementa: Dispõe e sobre a reorganização de Departamento de Estradas de Rodagens.
Lei nº 1.052, de 20 de
Fonte:
novembro de 1952
http://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/pesquisarAto.do?action=exibir&codAto=152
52&indice=1&totalRegistros=1
Art. 1º Fica reorganizado o Departamento de Estradas de Rodagens, como pessoa Jurídica, com autonomia
administrativa e financeira e a reger-se pelas disposições constantes da presente Lei.
$1 O departamento de Estradas de Rodagem subordinar-se-á ao secretário de Viação e obras Publicas, na
qualidade de Presidente nato do Conselho Rodoviário Estadual.
Art. 2º Á Ao Departamento compete:
a) Executar ou fiscalizar todos os serviços técnicos e administrativos concernentes a projetos, reconstrução,
melhoramentos das estradas e suas obras de arte, de pavimentação e complementares, compreendidas no
Plano Rodoviário Estadual, e daquelas de que for eventualmente incumbido em leis especiais;
b) Subordinar as atividades rodoviárias a um plano rodoviário periodicamente revisto de acordo com o Plano
Rodoviário Nacional dando-lhe execução sistemática, mediante programas anuais destacadas pela espécie
dos recursos correspondentes;
c) Manter a conservação permanente das estradas de rodagem estaduais e respectivas obras de arte, constantes do Plano Rodoviário Estadual, e exercer a polícia do tráfego das estradas que conservar;
[...]
m) Conceder e fiscalizar, de acordo com a legislação respectiva, serviços de transporte coletivo e passageiros
nas estradas estaduais, de acordo com a respectiva regulamentação;
[...]
s) Propor ao governo as alterações da presente lei e elaborar anteprojetos de leis sobre a viação rodoviária, de
competência do Estado, que se fizerem necessárias;
[...]
Ementa: Autoriza o Poder Executivo a efetivar a participação acionária do Estado do Paraná, na sociedade comercial ESTRADA DE FERRO PARANÁ OESTE
Lei nº 9.892, de 31 de
S.A.
dezembro de 1991
Fonte: http://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/pesquisarAto.do?action=exibir&cod
Ato=4090&indice=1&totalRegistros=1
Art. 1° Fica o Poder Executivo autorizado a efetivar a participação acionária do Estado do Paraná na sociedade
comercial ESTRADA DE FERRO PARANÁ OESTE S.A. que tem seu estatuto social registrado na Junta Comercial do Paraná sob nº 413.0000640.7 que passará a ser uma sociedade de economia mista, controlada pelo
Estado do Paraná, vinculada à Secretaria de Estado dos Transportes.
Art. 3° O ramo de atividade da FERROESTE será de construção, operação, administração e exploração comercial de vias ferroviárias nacionais por concessão da autoridade competente, de terminais ferroviários, de silos e demais sistemas de armazenagem de produtos agrícolas e manufaturados em geral.
Lei Complementar nº Ementa: Dispõe sobre concessões e permissões de serviços públicos e adota
76, de 21 de dezem- outras providências.
bro de 1995
Fonte: http://portal.alep.pr.gov.br/index.php/pesquisa-legislativa/legislacao-estadual
Art. 1º As concessões de serviços públicos e de obras públicas e as permissões de serviços públicos reger-seão por esta Lei.
Parágrafo único. Sujeitam-se ao regime de concessão ou permissão, ou, quando for o caso, de autorização, os
seguintes serviços e obras públicas:
[...]
II - vias estaduais, precedidas ou não da execução de obras públicas;
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Quadro 18 – Excertos da legislação do transporte terrestre e aquaviário no Estado do Paraná
(continuação)

Excertos da legislação do transporte terrestre e aquaviário no Estado do Paraná
Normativo

Ementa / Fonte

[...]
III - transporte rodoviário intermunicipal de passageiros;
IV - transporte ferroviário intermunicipal ou que transponha as fronteiras do Estado;
V - transporte aquaviário intermunicipal de passageiros;
VI - transporte aquaviário que procede a ligação de rodovia estadual;
[...]
Ementa: Aprovação do Regulamento do Transporte Coletivo Rodoviário InterDecreto nº 1.821, de
municipal de Passageiros do Estado do Paraná.
28 de fevereiro de
Fonte: http://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/pesquisarAto.do?action=exibir&cod
2000
Ato=26263&indice=1&totalRegistros=8
Art. 1º O serviço público de transporte coletivo rodoviário intermunicipal de passageiros será executado pelo
Estado ou outorgado na forma deste Regulamento, através de empresas aqui denominadas Transportadoras.
Parágrafo único. O serviço público de transporte coletivo rodoviário intermunicipal de passageiros de que trata
este artigo, será executado, quando por transportadoras, através dos seguintes modos operacionais:
I - Serviço de transporte coletivo rodoviário intermunicipal de passageiros;
II - Serviços especiais na forma do art. 77 deste Regulamento.
Art. 3º Compete ao Departamento de Estradas e Rodagem do Estado do Paraná, daqui por diante denominado
DER/PR, a execução, o planejamento, a outorga e fiscalização dos serviços de que trata este Regulamento, no
âmbito de sua respectiva competência.
Art. 4º Para efeito de interpretação deste Regulamento, entende-se por:
[...]
16. LINHA: ligação regular entre duas localidades, que são pontos terminais, por itinerário e horários definidos;
17. LINHA DE CARACTERÍSTICA METROPOLITANA: linha intermunicipal que liga dois pontos, um dos quais
absorve parcialmente o mercado de trabalho do outro;
18. LINHA DIRETA: linha sem seccionamento;
[...]
27. VIAGEM ESPECIAL: viagem sem caráter de linha regular;
28. VIAGEM ORDINÁRIA: viagem total da linha no cumprimento do horário outorgado;
29. VIAGEM EXTRAORDINÁRIA: viagem total da linha ou entre seções, em um ou mais horários diferentes
dos ordinários outorgados;
30. VIAGEM REFORÇO: viagem executada por outra transportadora, mediante autorização do DER/PR.
Art. 9º A prestação do serviço de transporte coletivo rodoviário intermunicipal de passageiros será outorgado
mediante concorrência pública, sob o regime de permissão, sem caráter de exclusividade, na forma das legislações vigentes que regem a matéria.
Art. 40. Sem que implique no reconhecimento como permissão independente previsto no Plano Diretor, o
DER/PR poderá autorizar, a requerimento da transportadora ou a "ex-officio", do estabelecimento dos seguintes serviços complementares:
I - viagem parcial cobrindo seccionamento nos casos de maior demanda, desde que não exista linha regular
executando a mesma ligação;
II - viagem direta ou semidireta em linha seccionada, sem prejuízo de viagem regular, desde que não exista outra linha direta servindo a ligação considerada;
III - serviço especial com utilização de veículos ônibus executivo, leito e supletivo;
IV - metropolitano, na forma da Seção II do presente capitulo.
Art. 77. São considerados serviços especiais os executados nas seguintes modalidades:
I - Transporte intermunicipal sob regime de fretamento contínuo;
II - Transporte intermunicipal sob regime de fretamento eventual ou turístico;
III - Transporte intermunicipal de trabalhadores;
IV - Transporte intermunicipal de escolares.
§ 2º A autorização para execução dos serviços especiais será expedido pelo DER/PR, observadas as disposições deste regulamento no que não colidirem com o presente capitulo.
[...]
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Quadro 18 – Excertos da legislação do transporte terrestre e aquaviário no Estado do Paraná
(continuação)

Excertos da legislação do transporte terrestre e aquaviário no Estado do Paraná
Normativo

Ementa / Fonte

Decreto nº
2.458, de 14
de agosto
de 2000

Ementa: Aprovação do Regulamento do Departamento de Estradas de Rodagem - DER.
Fonte:
http://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/pesquisarAto.do?action=exibir&codAto=34484&indice=
1&totalRegistros=7

ANEXO
REGULAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO PARANÁ-DER/PR
[...]
Art. 2º – Ao Departamento compete:
I – executar o programa rodoviário de acordo com as diretrizes gerais e específicas a ação governamental, especialmente aquelas consubstanciadas no Plano Rodoviário Estadual, aprovado pela Secretária de Estado dos
Transportes;
II – programar, executar e controlar todos os serviços técnicos e administrativos concernentes a estudos, projetos, obras, conservação, operação e administração das estradas e obras de arte rodoviárias compreendidas no
Plano Rodoviário Estadual, planos complementares e programas anuais especiai definidos pela Secretária de
Estado dos Transportes;
[...]
V – planejar, executar,outogar e fiscalizar os serviços de transporte comercial intermunicipal de passageiros;
[...]
Lei
Complementar
nº 94, de 23
de julho de
2002

Ementa: Cria a Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Infraestrutura no
Paraná.
Fonte: http://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/listarAtosAno.do?action=exibir
&codAto=11335&codItemAto=122648

Art. 1º Fica criada a AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DE INFRAESTRUTURA DO PARANÁ, autarquia sob regime especial, com personalidade jurídica de direito público, com
sede e foro na Capital do Estado, prazo de duração indeterminado e atuação em todo território do Estado do Paraná, podendo estabelecer unidades regionais, vinculada ao Governador do Estado do Paraná e orçamentariamente à Secretaria dos Transportes.
Art. 2º. Para fins desta Lei, aplicam-se as seguintes definições:
[...]
V - serviços de INFRA-ESTRUTURA, que compreendem:
a) rodovias concedidas;
b) ferrovias concedidas;
c) terminais de transportes:
c.1) rodoviários;
c.2) ferroviários;
c.3) aeroviários;
c.4) marítimos e fluviais;
d) transporte rodoviário coletivo intermunicipal de passageiros;
e) exploração da faixa de domínio da malha viária;
f) inspeção de segurança veicular;
g) outros serviços de INFRA-ESTRUTURA de transportes delegados.
VI - Outros serviços de INFRA-ESTRUTURA que vierem a ser definidos por lei específica.
Art. 5º À AGÊNCIA compete regular, fiscalizar e controlar, nos termos desta Lei, os serviços públicos de INFRAESTRUTURA do Paraná, conforme definidos no Art. 2º., incisos V e VI desta Lei.
Parágrafo único. A competência da AGÊNCIA, nos termos desta Lei, dar-se-á por delegação prévia e expressa,
através de convênio específico a ser firmado com o ente titular do serviço público, de qualquer nível federativo.

114

ANTT/Suepe/Supas - UFSC/LabTrans

Estudos e Pesquisas para subsidiar o Aprimoramento do Arcabouço Regulatório do Transporte Ferroviário de Passageiros
Relatório 2A

Quadro 18 – Excertos da legislação do transporte terrestre e aquaviário no Estado do Paraná
(continuação)

Excertos da legislação do transporte terrestre e aquaviário no Estado do Paraná
Normativo

Ementa / Fonte

Ementa: Cria Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística – SEIL, extingue a Secretaria
Lei
nº
de Estado dos Transportes – SETR e a Secretaria de Estado de Obras Públicas – SEOP,
16.841, de
adotando outras providências.
28 de julho
Fonte: http://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/pesquisarAto.do?action=exibir&cod
de 2011
Ato=60557&indice=1&totalRegistros=1
Art. 1º Fica criada a Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística – SEIL, tendo por finalidade a promoção
de ações para a implantação e gestão da política de infraestrutura e logística, centrada no desenvolvimento sustentável e na priorização de investimentos.
Art. 2º São atribuições da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística – SEIL:
I - o monitoramento do desenvolvimento das ações nas áreas de infraestrutura e logística;
II - o fortalecimento da capacidade institucional e técnica nas áreas de infraestrutura e logística;
III - o compartilhamento e a integração da programação de infraestrutura e logística com as demais iniciativas de
desenvolvimento econômico;
IV - o compartilhamento e a integração da atuação das entidades vinculadas, viabilizando mudança significativa
na matriz de infraestrutura e logística;
V - a promoção da articulação da política de infraestrutura e logística integrando os diversos modais no conceito
de rede de mobilidade sustentável;
VI - a promoção da articulação de planos, programas, projetos e ações que contemplem as áreas de infraestrutura e logística, voltados para o desenvolvimento socioeconômico e ambiental;
VII - a promoção de ações eficazes para a maximização dos investimentos destinados à área de infraestrutura e
logística;
VIII - a promoção de captação de recursos junto a instituições públicas e privadas, nacionais e internacionais para desenvolvimento de ações relativas a gestão de infraestrutura e logística; a priorização e definição de critérios
para alocação de recursos na área de infraestrutura e logística;
IX - o monitoramento e fiscalização da aplicação de recursos na área de infraestrutura e logística;
X - o monitoramento e fiscalização dos custos operacionais na área de infraestrutura e logística visando a sustentabilidade operacional;
XI - o monitoramento e fiscalização da concessão e terceirização de serviços nas áreas de sua competência; e
XII - outras atividades correlatas.
Art. 4º Ficam vinculadas à Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística, como executivas e operacionais
das políticas estabelecidas:
I - a Estrada de Ferro Paraná Oeste S.A. – FERROESTE,
[...]
III - o Departamento de Estradas de Rodagem – DER.
Art. 5º Ficam inseridas no campo de atuação das entidades, a que se refere o artigo 4º desta Lei, as seguintes
atividades:
I - ao Departamento de Estradas de Rodagem - DER, a operação das vias, a execução de obras rodoviárias e a
manutenção das rodovias; (Redação dada pela Lei 17431 de 20/12/2012)
[...]
III - à Estrada de Ferro Paraná Oeste S.A. – FERROESTE, a operacionalização, a execução, a fiscalização e o
monitoramento das vias ferroviárias e terminais ferroviários concedidos por autoridade competente.
Lei Complementar
nº 153, de
10 de janeiro
de
2013

Ementa: Dispõe que o transporte coletivo público intermunicipal de passageiros do Estado
do Paraná, como serviço público, terá sua organização, gerenciamento e planejamento providos pela Administração Pública Estadual.
Fonte:
http://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/pesquisarAto.do?action=exibir&codAto=85006&codTipo
Ato=&tipoVisualizacao=compilado
Art. 1º O transporte coletivo público intermunicipal de passageiros do Estado do Paraná, como serviço público,
terá sua organização, gerenciamento e planejamento providos pela Administração Pública Estadual.
[...]
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Quadro 18 – Excertos da legislação do transporte terrestre e aquaviário no Estado do Paraná
(conclusão)

Excertos da legislação do transporte terrestre e aquaviário no Estado do Paraná
Normativo

Ementa / Fonte

§ 2º No âmbito da Administração Pública Estadual, as competências para delegação do serviço de transporte
coletivo público intermunicipal de passageiros entre os Municípios [...], da Região Metropolitana de Curitiba, bem
como as funções fiscalizatórias, de planejamento e de gestão do mesmo serviço serão exercidas pela Coordenação da Região Metropolitana de Curitiba - COMEC, criada pela Lei Estadual nº 6.517, de 02 de janeiro de
1974.
§ 3º No exercício das competências referidas no parágrafo anterior, fica a Coordenação da Região Metropolitana de Curitiba – COMEC autorizada a celebrar convênios e/ou consórcios públicos com o Município de Curitiba
e os entes de sua administração direta e indireta, bem como com os demais municípios da Região Metropolitana
de Curitiba, para integração de sistemas de transporte coletivo de passageiros e para delegação do exercício da
fiscalização e gestão do serviço de transporte intermunicipal metropolitano.
§ 4º Fica o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Paraná – DER/PR autorizado a delegar o serviço de transporte coletivo público intermunicipal de passageiros nos Municípios da Região Metropolitana referidos no § 2°, que tenham ligação com os demais Municípios do Paraná, mediante autorização da Coordenação
da Região Metropolitana de Curitiba – COMEC.
Art. 2º Ficam o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Paraná – DER/PR e a Coordenação da
Região Metropolitana de Curitiba – COMEC, mediante procedimentos distintos e específicos, no âmbito de suas
competências, autorizados a delegar a terceiros, por meio de concessão, precedida de licitação na modalidade
concorrência pública, a prestação e a exploração de serviços públicos de transporte coletivo intermunicipal de
passageiros no Estado do Paraná, pelo prazo de vinte anos.

Figura 17 – Organograma do setor de transportes do Estado do Paraná

Fonte: elaborado com base na legislação constante do Quadro 18.
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Paraná / Curitiba
Quadro 19 – Excertos da legislação do transporte terrestre e aquaviário no
Município de Curitiba/PR

Excertos da legislação do transporte terrestre e aquaviário no Município de Curitiba
Normativo

Ementa / Fonte

Ementa: Dispõe sobre a Reorganização Administrativa do Poder Executivo do
Lei nº 7.671, de 10 de
Município de Curitiba e dá outras providências.
junho de 1991
Fonte: http://cm-curitiba.jusbrasil.com.br/legislacao/731448/lei-7671-91
Art. 2º A Estrutura organizacional básica do Poder Executivo do Município de Curitiba será a seguinte:
I - Unidade de Administração Direta: [...]
e) Secretarias Municipais de natureza fim:
[...]
-Secretaria Municipal de Obras Públicas;
[...]
- Secretaria Municipal de Trânsito.
Art. 27. Será de competência da Secretaria Municipal de Obras Públicas o planejamento operacional e a execução, por adjudicação dos outros órgãos de governo, por administração direta ou através de terceiros, das
obras públicas e próprios municipais; abrangendo construções, reformas e reparos, a abertura e manutenção
de vias públicas e rodovias municipais; a execução de obras de pavimentação, construção civil, drenagem e
calçamento; a manutenção e preservação de fundos de vales, o controle e execução dos serviços de sinalização urbana e iluminação pública; a implantação e manutenção do sistema de sinalização, controle e apoio do
trânsito; a manutenção e controle operacional da frota de máquinas, equipamentos e veículos pesados, sob
sua responsabilidade e outras atividades correlatas.
Ementa: Dispõe sobre a realização de aportes de recursos no município de Curitiba, no âmbito da parceria público-privada do metrô curitibano, nos termos da
Lei nº 14.065, de 28
legislação federal, conforme especifica.
de agosto de 2012
Fonte: http://www.jusbrasil.com.br/diarios/85477532/dom-ctba-normal-28-08-2012-pg8
Art. 1º Fica autorizado o Município de Curitiba a realizar aportes de recursos nos termos do art. 6º da Lei Federal nº 11.079, de 30 de dezembro de 2004, alterada pela Medida Provisória nº 575, de 7 de agosto de 2012, para a operação do serviço público de transporte coletivo metroviário de passageiros - Metrô Curitibano.
Decreto nº 531, de 9 Ementa: Aprova o Regulamento do Sistema Metroviário de Curitiba.
de junho de 2014
Fonte: http://www.legisweb.com.br/legislacao/?id=271296
Art. 1º A URBS - URBANIZAÇÃO DE CURITIBA S.A., entidade responsável pelo gerenciamento, planejamento
operacional e fiscalização dos serviços de transporte coletivo, conforme o artigo 2º da Lei Municipal nº 12.597,
de 17 de janeiro de 2008, fica investida na qualidade de ÓRGÃO GESTOR do Sistema Metroviário de Curitiba,
pelo Município de Curitiba, doravante denominado PODER CONCEDENTE.
Parágrafo único. Os serviços para o Sistema Metroviário de Curitiba poderão ser prestados por meio de parcerias público-privadas, sempre mediante licitação, resguardado o caráter especial do contrato, que deverá observar os prazos máximos de sua vigência e condições de prorrogações, previstas no artigo 17 da Lei Municipal nº 11.929, de 3 de outubro de 2006, bem como as condições de caducidade, fiscalização e rescisão da
concessão, nos termos da Lei Federal 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, com suas posteriores alterações, e
demais normas aplicáveis à espécie.

ANTT/Supas/Suepe - UFSC/LabTrans

117

Estudos e Pesquisas para subsidiar o Aprimoramento do Arcabouço Regulatório do Transporte Ferroviário de Passageiros
Relatório 2A

Pernambuco
Quadro 20 – Excertos da legislação do transporte terrestre e aquaviário no Estado
de Pernambuco
(continua)

Excertos da legislação do transporte terrestre e aquaviário no Estado de
Pernambuco
Normativo

Ementa / Fonte

Ementa: Cria o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de PernambuDecreto-lei nº 1.463, co – DER.
de 17 de setembro de Fonte:
1946
http://www.lai.pe.gov.br/c/publicador_repositorio_documento/get_file?p_l_id=13169&fo
lderId=56120&name=DLFE-1782.pdf
Art. 1º Fica criado o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Pernambuco, subordinado diretamente ao Secretário de Viação e Obras Públicas, com personalidade jurídica e autonomia administrativa e financeira, e regido pelas disposições do presente decreto-lei.
Art. 2º Ao D.E.R. compete:
a) Elaborar o plano rodoviário do Estado;
b) Executar e fiscalizar todos os serviços técnicos e administrativos concernentes a estudos, projetos, especificações, orçamento, locação, construção, reconstrução e melhoramentos das estradas compreendidas no plano
rodoviário do Estado, inclusive pontos e demais obras complementares.
c) Conservar permanentemente as estradas de rodagem, inclusive pontes e demais obras complementares
compreendidas no plano rodoviário do Estado;
d) Proceder à revisão periódica pelo menos de cinco em cinco anos, do plano rodoviário do Estado;
e) Dar execução sistemática a esse plano mediante programas anuais de trabalho;
f) Classificar as estradas estaduais e municipais, estabelecendo as condições técnicas mínimas para a sua
construção, definindo os trens-tipo para cálculo das pontes e obras d’arte e fixando a largura da faixa de domínio correspondente a cada classe de estradas de rodagem;
g) Prestar assistência técnica aos municípios no desenvolvimento dos seus sistemas rodoviários;
h) Manter atualizado o mapa da Rede Rodoviária do Estado;
i) Exercer a política do tráfego nas estradas estaduais;
j) Conceder e fiscalizar os serviços de transporte coletivo de passageiros nas estradas estaduais, bem como
nas municipais, quando esses serviços interessem a mais de um município;
[...]
Ementa: Autoriza o Poder Executivo a constituir a Companhia de Trens MetropoLei nº 11.422, de 30 litanos de Pernambuco - COPERTRENS e dá outras providências.
de dezembro de 1996 Fonte: http://legis.alepe.pe.gov.br/arquivoTexto.aspx?tiponorma=1&numero=
11422&complemento=0&ano=1996&tipo=
Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a constituir uma sociedade de economia mista, sob a denominação
de Companhia de Trens Metropolitanos de Pernambuco - COPERTRENS, para o fim especial de explorar os
serviços de transporte de passageiros, sobre trilhos ou guiados nas entidades regionais do Estado de Pernambuco, compreendendo as regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões, nos termos do disposto na Lei Federal nº 8.693, de 3 de agosto de 1993.
Art. 5º A COPERTRENS terá por objeto:
I - O planejamento, estudo, projeto, construção, implantação, exploração e manutenção das obras e serviços
de transporte público de passageiros, sobre trilhos ou guiados, nas entidades regionais do Estado de Pernambuco, respeitadas as atribuições da Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos - EMTU/RECIFE;
II - a execução das obras e dos serviços complementares ou correlatos, necessários à integração do sistema
de transporte por ela operado ao complexo urbanístico das cidades servidas pelo sistema;
III - a operação de conexões intermodais de transporte de passageiros, no sistema por ela explorado, como
terminais, estacionamentos e outras correlatas, respeitadas as atribuições da Empresa Metropolitana de
Transportes Urbanos - EMTU/RECIFE;
IV - a prestação a terceiros de serviços de transporte de cargas, ou de passageiros, de passagem pelo território
por ela servido;
[...]
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Quadro 20 – Excertos da legislação do transporte terrestre e aquaviário no Estado
de Pernambuco
(continuação)

Excertos da legislação do transporte terrestre e aquaviário no Estado de
Pernambuco
Normativo

Ementa / Fonte

Ementa: Altera e consolida as disposições da Lei nº 12.126, de 12 de dezembro
de 2001, que cria a Agência de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do
Lei nº 12.524, de 30
Estado de Pernambuco - ARPE, e dá outras providências.
de dezembro de 2003
Fonte: http://legis.alepe.pe.gov.br/arquivoTexto.aspx?tiponorma=1&numero=
12524&complemento=0&ano=2003&tipo=TEXTOATUALIZADO
Art. 1º A Agência de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Estado de Pernambuco - ARPE, autarquia especial, vinculada ao Gabinete do Governador, dotada de autonomia financeira, orçamentária, funcional
e administrativa, com sede na Capital e atuação em todo o território estadual, tem seus objetivos, competências e sua estrutura organizacional regulados pela presente Lei.
[...]
§ 3º A atividade reguladora relacionada ao transporte público de passageiros no âmbito da Região Metropolitana do Recife - RMR, será exercida pela ARPE, por meio do Conselho Superior de Transporte Metropolitano CSTM. (Redação dada pela Lei nº 13.461, de 9 de junho de 2008)
§ 4º A atividade reguladora relacionada ao transporte público de passageiros no âmbito intermunicipal, será
exercida pela ARPE, por meio do Conselho Superior de Transporte Intermunicipal - CSTI.
Art. 3º Compete à ARPE a regulação de todos os serviços públicos delegados pelo Estado de Pernambuco, ou
por ele diretamente prestados, embora sujeitos à delegação, quer de sua competência ou a ele delegados por
outros entes federados, em decorrência de norma legal ou regulamentar, disposição convenial ou contratual.
§ 1º A atividade reguladora da ARPE deverá ser exercida, em especial, nas seguintes áreas:
[...]
III – rodovias;
[...]
V - transportes;
[...]
VII – inspeção e segurança veicular;
[...]
§ 3º A atividade reguladora relacionada ao transporte público de passageiros no âmbito da Região Metropolitana do Recife – RMR, será exercida pela ARPE, por meio do Conselho Superior de Transporte Metropolitano –
CSTM.
§ 4º A atividade reguladora relacionada ao transporte público de passageiros no âmbito intermunicipal, será
exercida pela ARPE, por meio do Conselho Superior de Transporte Intermunicipal – CSTI. (Redação dada pela
Lei nº 13.461, de 9 de junho de 2008)
Art. 4º Compete ainda à ARPE:
I - fixar, reajustar, revisar, homologar ou encaminhar ao ente delegado, tarifas, seus valores e estruturas;
II - cumprir e fazer cumprir, no Estado de Pernambuco, a legislação específica relacionada aos serviços públicos delegados;
III - emitir parecer prévio sobre editais, contratos e demais instrumentos celebrados, bem como sobre seus aditamentos ou extinções, relativos à delegação de serviços públicos inseridos no âmbito de sua competência reguladora e fiscalizadora, e orientar a confecção desses instrumentos;
IV - propor novas delegações de serviços públicos no Estado de Pernambuco, bem como o aditamento ou extinção dos contratos em vigor;
[...]
VIII - aplicar as sanções administrativas e pecuniárias decorrentes da inobservância da legislação vigente ou
do descumprimento dos editais e contratos de concessão, termos de permissão e atos de autorização de serviços públicos;
IX - recolher as multas aplicadas no exercício de sua competência;
X - fiscalizar diretamente ou mediante convênio com o Estado de Pernambuco, através de seus órgãos ou entidades vinculadas, com sua supervisão, os aspectos técnico, econômico, contábil, financeiro, operacional e jurídico dos serviços públicos delegados, valendo-se inclusive, de indicadores e procedimentos amostrais;
XI - estabelecer procedimentos para aferição da qualidade dos serviços delegados, encaminhar reclamações,
emitir decisões administrativas e decidir respectivos procedimentos recursais;
XII - realizar estudos econômicos, contábeis, financeiros e técnicos de qualquer natureza, visando a consecução de seus objetivos e o adequado exercício de suas competências;
[...]
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Quadro 20 – Excertos da legislação do transporte terrestre e aquaviário no Estado
de Pernambuco
(continuação)

Excertos da legislação do transporte terrestre e aquaviário no Estado de
Pernambuco
Normativo

Ementa / Fonte

XIV - expedir resoluções, instruções e firmar termos de ajustamento de conduta, nos limites de sua competência, inclusive fixando prazos para cumprimento de obrigações e metas por parte das entidades reguladas; [...]
Art. 13-A. Compete ao Conselho Superior de Transporte Metropolitano - CSTM: (Acrescido pela Lei nº 13.461,
de 9 de junho de 2008)
I - fixar, a partir das propostas encaminhadas pelo CTM, as tarifas a serem cobradas dos usuários do sistema e
demais aspectos de política tarifária que exorbitem as atribuições legais do CTM no controle dos contratos de
concessão com os operadores, inclusive reapreciando os valores tarifários por ocasião dos reajustes e das
eventuais revisões contratuais, garantindo o equilíbrio financeiro do STPP/RMR;
II - mediar a solução de conflitos entre os operadores e o CTM;
III - exercer regulação normativa relativa ao STPP/RMR, estabelecendo, mediante normas gerais, diretrizes e
padrões do serviço a serem observados pelos operadores;
IV - editar normas gerais relativas à arrecadação e utilização das receitas complementares e acessórias relacionados com a prestação do serviço de transporte pelos operadores, visando à modicidade das tarifas e/ou a
melhoria da qualidade dos serviços;
V - aprovar e propor a extinção do contrato de concessão com qualquer dos operadores, após processo administrativo assecuratório do contraditório e da ampla defesa, conduzido pelo CTM;
VI - determinar diligências para esclarecimento de aspectos relativos ao funcionamento do CTM;
VII - fiscalizar a aplicabilidade dos reajustes deferidos pelo CTM e aprovar as revisões contratuais;
VIII - julgar os recursos interpostos pelos operadores contra a aplicação da penalidade de suspensão de execução do serviço, aplicada pelo CTM;
IX - firmar contrato de gestão com o CTM ou convênios com outros municípios que se utilizem dos serviços do
CTM, quando necessário.
[...]
Art. 13-B. Compete ao Conselho Superior de Transporte Intermunicipal - CSTI: (Acrescido pela Lei nº 13.461,
de 9 de junho de 2008)
I - fixar, a partir da proposta encaminhada pela Empresa Pernambucana de Transporte Intermunicipal - EPTI,
as tarifas a serem cobradas dos usuários do sistema e demais aspectos de política tarifária que exorbitem as
atribuições legais próprias daquela empresa no controle dos contratos com os operadores, inclusive reapreciando os valores tarifários por ocasião dos reajustes e das eventuais revisões contratuais, garantindo o equilíbrio financeiro dos sistemas de transporte intermunicipal;
II - mediar a solução de conflitos entre os transportadores e a EPTI;
III - exercer regulação normativa relativa ao Sistema de Transporte Intermunicipal, estabelecendo, mediante
normas gerais, diretrizes e padrões do serviço a serem observados pelos operadores;
IV - editar normas gerais relativas à arrecadação e utilização das receitas complementares e acessórias relacionados com a prestação do serviço de transporte pelos operadores, visando à modicidade das tarifas e/ou a
melhoria da qualidade dos serviços;
V - aprovar e propor a extinção dos contratos de concessão e permissão com qualquer dos operadores, após
processo administrativo assecuratório do contraditório e da ampla defesa, conduzido pela EPTI.
Art. 18. A concessão, permissão ou autorização para a exploração dos serviços de que trata a presente Lei
poderá ser feita a título oneroso, ficando autorizada a cobrança do respectivo preço ou remuneração, ou ainda
royaltys, nas condições estabelecidas nesta Lei, na sua regulamentação e nas resoluções específicas, constituindo receita da ARPE o produto da arrecadação que lhe for de competência.
Ementa: Ratifica o Protocolo de Intenções celebrado entre o Estado de Pernambuco e os Municípios do Recife e de Olinda, visando à criação do consórcio púLei nº 13.235, de 24 blico denominado Consórcio de Transportes da Região Metropolitana do Recife de maio de 2007
CTM.
Fonte: http://www.arpe.pe.gov.br/downloadDoc.php?d=imgLegislacao&f=
20100506175305_LEI_ESTADUAL_13235_CTM_EMTU.PDF.
Art. 3º Compete ao Conselho Superior de Transporte Metropolitano:
I – fixar, a partir das propostas encaminhadas pelo CTM, as tarifas a serem cobradas dos usuários do sistema
e demais aspectos de política tarifária que exorbitem as atribuições legais próprias do CTM no controle dos
contratos de concessão com os operadores, inclusive reapreciando os valores tarifários por ocasião dos reajustes e das eventuais revisões contratuais, garantindo o equilíbrio financeiro do STPP/RMR; [...]
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Quadro 20 – Excertos da legislação do transporte terrestre e aquaviário no Estado
de Pernambuco
(continuação)

Excertos da legislação do transporte terrestre e aquaviário no Estado de Pernambuco
Normativo

Ementa / Fonte

V – aprovar e propor a extinção do contrato de concessão com qualquer dos operadores, após processo administrativo assecuratório do contraditório e da ampla defesa, conduzido pelo CTM;
[...]
CLÁUSULA OITAVA – DAS ATRIBUIÇÕES DO CTM:
8.1. Compete ao CTM:
[...]
IV - outorgar concessão, permissão ou autorização, para prestação dos serviços de transporte público coletivo
de passageiros na RMR, inclusive de transporte complementar, realizando as licitações nos termos da legislação vigente, praticando todos os atos necessários à efetivação das referidas delegações, bem como gerir os
contratos e atos administrativos delas decorrentes, exercendo todos os poderes legais e regulamentares que
lhe forem conferidos, procedendo, também, aos reajustes e revisões para manutenção do equilíbrio econômico-financeiro dos contratos, submetendo à deliberação do CSTM as matérias especificadas em lei e no seu
Contrato Social;
[...]
Ementa: Estrutura o Sistema de Transporte Coletivo Intermunicipal de Passageiros do Estado de Pernambuco, autoriza a criação da Empresa Pernambucana de
Lei nº 13.254, de 21
Transporte Intermunicipal - EPTI, e dá outras providências.
de junho de 2007
Fonte: http://legis.alepe.pe.gov.br/arquivoTexto.aspx?tiponorma=1&numero=
13254&complemento=0&ano=2007&tipo=TEXTOATUALIZADO
Art. 2° O Sistema de Transporte Coletivo Intermunicipal de Passageiros do Estado de Pernambuco é constituído pelo conjunto dos meios que, nos limites geopolíticos do Estado e utilizando a infra-estrutura viária nele
existente, se destina a atender a necessidade pública de deslocamento de pessoas.
[...]
Art. 3º O Transporte Coletivo Intermunicipal de Passageiros realizado no Estado de Pernambuco compreende
o serviço público essencial, prestado sob regime de concessão ou permissão, sempre mediante licitação, observada a legislação pertinente, e o serviço, de interesse público, de fretamento, prestado mediante autorização.
Art. 3º-A. Fica a Empresa Pernambucana de Transporte Coletivo Intermunicipal - EPTI autorizada a delegar,
mediante prévio procedimento licitatório, a prestação dos serviços e a exploração dos bens públicos integrantes do Sistema de Transporte Coletivo Intermunicipal de Passageiros - STCIP, inclusive dos terminais rodoviários.
[...]
Art. 3º-B. O fretamento, serviço de interesse público, será prestado, mediante autorização do Órgão Gestor,
nas modalidades de fretamento contínuo, eventual ou turístico, de acordo com as disposições estabelecidas no
Regulamento e nas normas complementares aplicáveis.
[...]
Art. 4° O Sistema de Transporte Coletivo Intermunicipal de Passageiros do Estado de Pernambuco será vinculado à Secretaria Estadual dos Transportes, e gerido pela Empresa Pernambucana de Transporte Intermunicipal - EPTI, a ser criada nos termos desta Lei.
Art. 6º O STCIP é composto pelos seguintes subsistemas:
I - Subsistema Estrutural - compreende as ligações entre municípios polos regionais ou com destacada importância econômica, realizadas por meio de veículos rodoviários com requisitos mais rígidos de conforto e reduzido número de seções, que somente abrangerão municípios polos ou municípios que exercem forte influência
de polarização em municípios vizinhos;
II - Subsistema Complementar - serviço alimentador que tem por função a captação e distribuição de passageiros através das ligações entre municípios que não sejam polos, ou entre estes e os polos, em um mesmo mercado ou em mercados distintos.
III - Serviços Especiais - os que são executados através de contratos de aluguel ou fretamento, objetivando
atender o transporte de turismo, de escolares, trabalhadores e quaisquer outras categorias que usufruam, em
grupo, de serviço de transporte intermunicipal, sem característica de linha regular.
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Quadro 20 – Excertos da legislação do transporte terrestre e aquaviário no Estado
de Pernambuco
(continuação)

Excertos da legislação do transporte terrestre e aquaviário no Estado de
Pernambuco
Normativo

Ementa / Fonte

Art. 10. Fica o Poder Executivo autorizado a criar empresa pública, denominada EMPRESA PERNAMBUCANA
DE TRANSPORTE COLETIVO INTERMUNICIPAL - EPTI, vinculada à Secretaria dos Transportes, com a finalidade de gerir o Sistema de Transporte Coletivo Intermunicipal de Passageiros.
Art. 14. A EPTI exercerá os poderes que lhe serão outorgados pelo Governo do Estado, quando de sua criação, com a finalidade de implantar a Política de Transporte Intermunicipal de Passageiros, competindo-lhe:
I - planejar e definir a rede de transporte coletivo intermunicipal de passageiros e coordenar a sua implantação;
II - gerir e fiscalizar o Sistema de Transporte Coletivo Intermunicipal de Passageiros do Estado de Pernambuco, inclusive propondo a revisão ou alterações no Regulamento do Sistema de Transporte Coletivo Intermunicipal de Passageiros, aprovado por decreto do Poder Executivo;
III - preparar os editais, promover as licitações, celebrar e gerenciar os contratos de prestação de serviços públicos de transporte coletivo intermunicipal de passageiros, inclusive de exploração dos Terminais Rodoviários,
zelando pela sua eficiência econômica e técnica;
IV - propor e executar a política tarifária do Sistema de Transporte Coletivo Intermunicipal de Passageiros;
V - construir, administrar e explorar, diretamente ou mediante concessão, os Terminais Rodoviários do Estado,
inclusive o estacionamento de veículos nas áreas dos Terminais e zonas contíguas, podendo celebrar contratos de arrendamento e locação de áreas e pontos comerciais nos referidos Terminais, bem como cedê-los aos
Municípios em cujo território estejam instalados;
VI - aplicar penalidades por infrações relativas à prestação de serviços do Sistema de Transporte Coletivo Intermunicipal de Passageiros e proceder a sua arrecadação;
VII - disciplinar e fiscalizar o serviço de interesse público de fretamento contínuo, eventual ou turístico, executado por pessoa jurídica ou por pessoa física;
VIII - participar, juntamente com os órgãos estaduais competentes, do planejamento urbano, econômico e de
outras áreas interferentes com o sistema de transportes;
IX - contribuir no planejamento urbano, econômico e de outras áreas interferentes com o sistema de transportes, no âmbito dos Municípios.
§ 1º A competência exercida pelo Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco - DER/PE, no tocante ao transporte coletivo intermunicipal de passageiros e a gestão dos Terminais Rodoviários do Estado,
passará à EPTI no momento de sua criação, inclusive mediante a cessão da titularidade dos contratos de permissão em vigor.
§ 2º Não serão exercidas pela EPTI as atividades legalmente atribuídas à Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos - EMTU ou a outra entidade que venha a sucedê-la.
Ementa: Fixa data para cessação das atividades da Empresa Metropolitana de
Transportes Urbanos - EMTU; transfere a gestão do Sistema de Transportes Público de Passageiros para o Consórcio de Transporte da Região Metropolitana
Decreto nº 32.297, de do Recife - CTM; cria Comissão de Liquidação Extrajudicial da EMTU; e dá pro5 de setembro de vidências correlatas.
2008
Fonte:
http://www.lai.pe.gov.br/c/publicador_repositorio_documento/get_file?p_l_id=16022&fo
lderId=24967&name=DLFE-1330.pdf
Art. 1º Ficam cessadas, a partir de 08 de setembro de 2008, as atividades da Empresa Metropolitana de
Transportes Urbanos – EMTU relativas à gestão do Sistema de Transporte Público de Passageiros da Região
Metropolitana do Recife – STTP/RMR, em conformidade com o disposto no artigo 6º da Lei nº 13.235, de 24 de
maio de 2007.
Parágrafo único. As atividades de planejamento, engenharia e fiscalização de trânsito, nas localidades onde
este serviço não foi municipalizado, permanecem a cargo da EMTU, até que lhes seja dada a destinação adequada, mediante instrumento normativo específico.
Art. 2º A gestão do Sistema de Transportes Público de Passageiros da Região Metropolitana do Recife –
STTP/RMR, a partir da data indicada no artigo 1º deste Decreto, ficará a cargo do Consórcio de Transportes da
Região Metropolitana do Recife – CTM, cuja criação foi autorizada pela Lei nº 13.235, de 2007.
Art. 3º As licitações em curso promovidas pela EMTU, bem como os seus contratos e convênios em execução,
relacionados às atividades de que trata o caput do art. 1º deste Decreto, ressalvado o disposto no § 2º do artigo
6º da Lei nº 13.205, de 2007, ficam sub-rogados ao CTM a partir de 08 de setembro de 2008.
[...]
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Quadro 20 – Excertos da legislação do transporte terrestre e aquaviário no Estado
de Pernambuco
(continuação)

Excertos da legislação do transporte terrestre e aquaviário no Estado de
Pernambuco
Normativo

Ementa / Fonte

Ementa: Dispõe sobre a organização dos serviços do Sistema de Transporte
Público de Passageiros da Região Metropolitana do Recife - STPP/RMR e autoriLei nº 14.474, de 16
za o Poder Público a delegar a sua execução.
de novembro de 2011
Fonte: http://legis.alepe.pe.gov.br/arquivoTexto.aspx?tiponorma=
1&numero=14474&complemento=0&ano=2011&tipo=&url=
Art. 4º Os serviços do STPP/RMR serão prestados por delegação, mediante licitação na modalidade concorrência, à pessoa jurídica ou consórcio de empresas que demonstre capacidade para seu desempenho, por sua
conta e risco e por prazo determinado.
[...]
§ 3º A operação dos terminais será exercida pelo CTM diretamente ou indiretamente, por concessão, sempre
precedido de licitação na modalidade concorrência.
Art. 5º Fica o CTM autorizado a delegar, sob o regime de concessão, a exploração dos bens públicos vinculados aos serviços do STPP/RMR mediante prévio procedimento licitatório.
Art. 16. É facultado ao CTM autorizar a prestação de serviços de transporte sujeitos a outras formas de outorga, em caráter especial e de emergência.
§ 1º A autorização em caráter de emergência vigorará por prazo máximo e improrrogável de180 (cento e oitenta dias), não gerando direitos para continuidade de prestação dos serviços.
[...]
Ementa: Aprova o Regulamento do Sistema de Transporte Coletivo IntermuniciDecreto nº 40.559, de pal de Passageiros do Estado de Pernambuco - STCIP/PE.
31 de março de 2014 Fonte: http://legis.alepe.pe.gov.br/arquivoTexto.aspx?tiponorma=6&numero=40559
&complemento=0&ano=2014&tipo=
Art. 3º O Transporte Coletivo Intermunicipal de Passageiros realizado no Estado de Pernambuco compreende
o serviço público essencial, prestado sob o regime de concessão ou permissão, sempre mediante licitação, observada a legislação pertinente, e o serviço, de interesse público, de fretamento, realizado por entidades públicas ou particulares, prestado mediante autorização.
Art. 4º O STCIP/PE será gerido pela Empresa Pernambucana de Transporte Intermunicipal - EPTI, empresa
pública vinculada a Secretaria de Infraestrutura do Estado, observado o disposto na Lei 13.254, de 2007, e nas
demais normas aplicáveis, a quem compete:
I - planejar, programar, controlar e fiscalizar os aspectos técnico, econômico, contábil, financeiro, operacional e
jurídico dos serviços públicos delegados;
II - aplicar as sanções administrativas, inclusive pecuniárias, decorrentes da inobservância e descumprimento
dos Contratos e da legislação vigente;
III - construir, administrar, explorar e fiscalizar o funcionamento dos Terminais Rodoviários do Estado, inclusive
das áreas de estacionamento de veículos, diretamente ou mediante concessão à iniciativa privada ou cessão
aos Municípios;
IV - calcular os valores de tarifa, seus reajustes e as revisões previstas em Contrato, submetendo os estudos a
Agencia Reguladora do Estado de Pernambuco - ARPE para aprovação e homologação;
V - preparar os editais, promover as licitações, celebrar e gerenciar os contratos de prestação de serviços públicos de transporte coletivo intermunicipal de passageiros, zelando pela sua eficiência econômica e técnica;
VI - disciplinar e fiscalizar o transporte com características de serviço, de interesse público, de fretamento eventual, turístico, contínuo e/ou serviço vinculado, executado por pessoa jurídica ou por pessoa física;
VII - fiscalizar e coibir a realização do transporte intermunicipal remunerado de passageiros no Estado de Pernambuco, exclusive a Região Metropolitana do Recife, realizado sem concessão, permissão ou autorização da
EPTI;
[...]
§ 1º A EPTI poderá delegar a órgãos ou entidades públicas com competências análogas, através de convênio
específico, a fiscalização do transporte intermunicipal irregular no Estado de Pernambuco.
§ 2º O transporte intermunicipal remunerado de passageiros da Região Metropolitana do Recife, não autorizado, será fiscalizado pelo Consórcio de Transporte da Região Metropolitana do Recife - CTM, em conformidade
com a Lei nº 14.017, de 23 de março de 2010.
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Quadro 20 – Excertos da legislação do transporte terrestre e aquaviário no Estado
de Pernambuco
(continuação)

Excertos da legislação do transporte terrestre e aquaviário no Estado de
Pernambuco
Normativo

Ementa / Fonte

Art. 7º Para os fins deste Regulamento consideram-se as seguintes definições:
[..]
IX - Fretamento: serviço de transporte coletivo particular, de interesse público, prestado por meio de veículos
de diversos tipos, mediante autorização prévia do Poder Público;
[...]
XXXIV - Viagem: deslocamento de um veículo ao longo do itinerário, entre dois pontos terminais, em um único
sentido.
Art. 20. O STCIP/PE é composto pelos seguintes subsistemas:
I - Subsistema Estrutural: compreende as ligações para atender a demanda dos usuários entre os polos principais e polos secundários, entre eles e a Região Metropolitana do Recife, operada por ônibus e com determinado número de seções, respeitados os eixos viários principais de cada mercado de transporte;
II - Subsistema Complementar: serviço alimentador e complementar do Subsistema Estrutural, que tem por
função a captação e distribuição de passageiros através de ligações dos municípios com os polos principais e
polos secundários, operada com veículos de pequeno porte, sendo vedada qualquer ligação para a Região Metropolitana do Recife, ou ligação entre mais de dois polos distintos dentro do mesmo mercado ou entre mercados distintos, obedecidas as características técnicas a serem estabelecidas pela EPTI.
Art. 21. Os serviços pertencentes ao Subsistema Estrutural são constituídos por ligações estruturais radiais e
regionais, definidas segundo suas características predominantes, nos seguintes termos:
I - Ligação Radial: serviço que promove as ligações estruturais entre a Região Metropolitana do Recife e os Polos Principais e Secundários, através dos principais eixos rodoviários estruturantes do Estado, recebendo os
fluxos de ligações regionais e locais;
II - Ligação Regional: serviço que promove as ligações entre os Polos, interligando polos principais e secundários em um mesmo mercado ou eventualmente entre mercados distintos, recebendo os fluxos de ligações locais, além de captar e distribuir passageiros das ligações principais.
Art. 26. As delegações para exploração dos serviços do STCIP/PE, com as respectivas ligações em uma das
formas dispostas no art. 20 deste Regulamento, serão efetivadas por meio de concessão ou permissão, observado o disposto nas seções I a V deste Capítulo.
Ementa: Dispõe sobre a estrutura e o funcionamento do Poder Executivo.
Lei nº 15.452, de 15
Fonte: http://legis.alepe.pe.gov.br/arquivoTexto.aspx?tiponorma=1&numero=15452
de janeiro de 2015
&complemento=0&ano=2015&tipo=TEXTOATUALIZADO
Art. 1º Os órgãos integrantes da estrutura administrativa do Poder Executivo passam a ter as seguintes denominações e competências:
[...]
XIX - Secretaria das Cidades: planejar, acompanhar e desenvolver políticas de desenvolvimento urbano, saneamento ambiental, transporte urbano e trânsito; promover, em articulação com as diversas esferas de governo,
com o setor privado e organizações não-governamentais, ações e programas de urbanização, de saneamento
e ambiental, de transporte urbano, de trânsito e de desenvolvimento urbano; planejar, acompanhar e desenvolver a política de subsídio ao saneamento e transporte urbano; planejar, regular, normatizar e gerir a aplicação
de recursos em políticas de desenvolvimento urbano, urbanização, saneamento ambiental, transporte urbano e
trânsito; colaborar com os municípios no desenvolvimento dos seus sistemas rodoviários e de transporte; e coordenar, articular e executar as ações de desenvolvimento sustentável das macrorregiões do Estado;
[...]
XXVII - Secretaria de Transportes: coordenar o planejamento, a implantação, a conservação e restauração do
sistema rodoviário do Estado, bem como supervisionar a sua operação; coordenar e elaborar planos, programas, projetos e estabelecer diretrizes e normas para regular a implantação, operação, manutenção, expansão
e aperfeiçoamento dos meios de transportes; estudar e oferecer soluções aos problemas de tráfego e trânsito
rodoviário no Estado; disciplinar e fiscalizar o tráfego nas rodovias estaduais; estudar e oferecer soluções às
questões legais, econômicas, financeiras e operacionais pertinentes aos transportes; disciplinar e oferecer soluções às atividades de trânsito, coordenando ações de educação, visando a segurança e conforto do cidadão;
[...]
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Quadro 20 – Excertos da legislação do transporte terrestre e aquaviário no Estado
de Pernambuco
(conclusão)

Excertos da legislação do transporte terrestre e aquaviário no Estado de Pernambuco
Normativo

Ementa / Fonte

Art. 2º Para executar as atividades públicas de sua competência, o Poder Executivo tem a seguinte estrutura
descentralizada:
I - Governadoria do Estado:
a) Autarquias:
[...]
2. Agência de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Estado de Pernambuco - ARPE;
[...]
X - Secretaria das Cidades:
[...]
b) Empresas Públicas:
1. Consórcio de Transportes da Região Metropolitana do Recife - CTM;
2. Empresa Pernambucana de Transporte Intermunicipal - EPTI;
c) Sociedade de Economia Mista:
1. Companhia de Trens Metropolitanos de Pernambuco - COPERTRENS;
[...]
XV - Secretaria de Transportes:
a) Autarquia:
1. Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Pernambuco - DER;
[...]

Figura 18 – Organograma do setor de transportes do Estado de Pernambuco

Fonte: elaborado com base na legislação constante do Quadro 20.
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Pernambuco / Recife
Quadro 21 – Excertos da legislação do transporte terrestre e aquaviário no
Município do Recife/PE
(continua)

Excertos da legislação do transporte terrestre e aquaviário no Município do Recife
Normativo

Ementa

Lei nº 4983, de 26 de Ementa: (sem ementa)
novembro de 1957
Fonte: http://www.legiscidade.recife.pe.gov.br/lei/04983/?keyword=companhia
Art. 1° Fica o Prefeito do Município do Recife, autorizado a constituir uma sociedade de economia mista, por
ações, sob a denominação de COMPANHIA DE TRANSPORTES URBANOS, a qual será a concessionária,
exclusiva, do transporte urbano no Município do Recife, regendo-se pela presente Lei e, supletivamente, pela
legislação em vigor.
§ 1º A Companhia de Transportes Urbanos usará a sigla C.T.U. sendo, d'ora em diante, mencionada simplesmente, como COMPANHIA.
§ 2º A Companhia, mediante convênio com os podêres competentes, poderá estender as suas atividades a outros Municípios ou promover a ligação entre eles.
Ementa: Estabelece as Diretrizes Gerais em Matéria de Política Urbana, institui o
Lei nº 15.547, de 19 Plano Diretor de Desenvolvimento da Cidade do Recife, cria o Sistema de Planede dezembro de 1991 jamento e de Informações da Cidade e dá outras providências.
Fonte: http://www.legiscidade.recife.pe.gov.br/lei/15547/?keyword=passageiros
Art. 51. Sistema de Transporte Urbano do Recife é o conjunto de infra-estruturas, veículos e equipamentos utilizados para o deslocamento de pessoas e bens na área urbana, que possibilita o acesso dos indivíduos ao
processo produtivo, aos serviços, aos bens e ao lazer.
Art. 52. O Sistema de Transporte Urbano é formado:
I - pelo Sistema Viário - SV;
II - pelo Sistema de Circulação - SC;
III - pelo Sistema de Transporte Público de Passageiros - STPP;
IV - pelo Sistema de Transporte de Cargas - STC.
[...]
3º O Sistema de Transporte Público de Passageiros é constituído pelos veículos de acesso público, pelas estações de passageiros e abrigos, pelas linhas de ônibus, pelas empresas operadoras e pelo serviço de táxi.
Art. 56. As ações desenvolvidas sobre o Sistema de Transporte Urbano do Recife e, em especial, sobre o seu
Sistema de Transporte Publico de Passageiros, deverão objetivar o desenvolvimento e a consolidação do Sistema Estrutural Integrado -SEI, conforme representado no mapa M-2, anexo a esta Lei.
§ 1º O Sistema Estrutural integrado - SEI é formado Por seis corredores radiais e quatro corredores perimetrais, onde deverão operar veículos coletivos de grande capacidade, com prioridade de circulação ou segregação no tráfego, caracterizando eixos de transporte de massa.
§ 2º Os corredores radiais referidos no parágrafo anterior não constituídos pelas seguintes vias:
I - corredor ferroviário sul;
II - corredor metroviário;
[...]
§ 4º O Sistema Estrutural Integrado será operado por veículos em via fixa, trolebus, ônibus articulados ou ônibus “Padron”, implantados em substituição aos veículos convencionais atualmente utilizados, considerando as
peculiaridades dos respectivos corredores e os padrões de eficiência e eficácia das tecnologias de transporte.
§ 5º Nas interseções dos corredores radiais com os corredores perimetrais serão criadas condições adequadas
para o transbordo dos usuários do sistema, através de integrações físicas, operacionais e tarifárias.
§ 6º Os corredores radiais e perimetrais do Sistema Estrutural Integrado - SEI serão alimentados por linhas de
ônibus, operadas por veículos convencionais ou de pequeno porte, que se integrarão em estações de transbordo.
§ 7º Os corredores da cidade e áreas não atendidos pelo Sistema Estrutural Integrado - SEI serão atendidos
por linhas de ônibus operadas por veículos e sistemas convencionais.
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Quadro 21 – Excertos da legislação do transporte terrestre e aquaviário no
Município do Recife/PE
(continuação)

Excertos da legislação do transporte terrestre e aquaviário no Município do Recife
Normativo

Ementa

Ementa: Autoriza o Poder Executivo a reestruturar societariamente a Companhia
Lei n° 16.534, de 24
de Transportes Urbanos - CTU/Recife, e dá outras providências.
de novembro de 1999
Fonte: http://www.legiscidade.recife.pe.gov.br/lei/16534/?keyword=cria%20CTTU
Art. 6º O Poder Executivo fica autorizado a providenciar a alteração da atual denominação da CTU/Recife para
COMPANHIA DE TRANSITO E TRANSPORTE URBANO DO RECIFE, com o use da sigla CTTU, vinculada a
Secretaria de Serviços Públicos.
Ementa: Autoriza o Poder Executivo Municipal a privatizar a Companhia de
Lei nº 16.308, de 14
Transportes Urbanos - CTU, e dá outras providências.
de julho de 1997
Fonte: http://www.legiscidade.recife.pe.gov.br/lei/16308/?keyword=ctu
Art. 1° Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a privatizar a Companhia de Transportes Urbanos - CTU,
observado o disposto nesta Lei.
Ementa: Dispõe sobre o Regime Jurídico do STPP, do STC e demais modais que
Lei nº 16.837, de 13
integram o Sistema de Transportes Municipal do Recife - STM/Recife.
de janeiro de 2003
Fonte: http://www.legiscidade.recife.pe.gov.br/lei/16837/?keyword=passageiros
Art. 1º O Sistema de Transportes Municipal do Recife - STM/Recife é formado:
I - pelo Sistema de Transporte Público de Passageiros - STPP;
II - pelo Sistema de Transporte de Cargas - STC;
III - pelos seguintes modais de transportes:
a) transporte hidroviário;
b) transporte por fretamento;
c) transporte escolar;
[...]
e) transporte de turismo;
[...]
Art. 3º. Para fins desta lei, considera-se:
I - STPP aquele constituído pelos veículos de acesso público, pelas estações de passageiros e abrigos, pelas
linhas de ônibus, pelas empresas operadoras e pelo serviço de táxi;
II - STC aquele constituído pelos veículos de carga, pelas centrais de carga, pelos depósitos e armazéns e pelos operadores;
III - transporte hidroviário - destinado ao transporte público de passageiros e de carga, por via aquática;
IV - transporte por fretamento - destinado ao transporte de passageiros, operado com veículos de aluguel, mediante acordo prévio entre operador e contratante, com fim específico e natureza distinta do transporte público;
[...]
VII - transporte de turismo - destinado ao transporte para fins turísticos, operado com veículos de aluguel, sob
condições especiais e com anuência de entidade gestora de turismo;
{...]
§ 1º Consideram-se veículos de acesso público mencionados no inciso I do caput deste artigo:
I - transporte público convencional por ônibus - operado com veículos de média e grande capacidade
de passageiros, com caráter coletivo e regular, com planejamento, controle e política tarifária definida pelo Município;
II - transporte complementar - operado com veículos definidos pelo Município, de forma a suprir o transporte
público convencional por ônibus, em termos geográficos, temporais e econômicos, com planejamento, controle
e política tarifária definida pelo Município;
III - transporte por via fixa - operado com veículos de pequeno, médio e grande porte que necessite de via fixa,
segregada ou não.
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Quadro 21 – Excertos da legislação do transporte terrestre e aquaviário no
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(continuação)

Excertos da legislação do transporte terrestre e aquaviário no Município do Recife
Normativo

Ementa

Ementa: Dispõe Sobre o serviço de transporte complementar de passageiros do
Lei nº 16.856, de 16
município do Recife - STCP/recife.
de abril de 2003
Fonte: http://www.legiscidade.recife.pe.gov.br/lei/16856/?keyword=passageiros
Art.1º O Serviço de Transporte Complementar de Passageiros do Município do Recife - STCP/Recife é parte
integrante do Sistema de Transporte Municipal do Recife - STM/Recife, instituído pela Lei Municipal nº 16.837,
de 14 de janeiro de 2003 e definido como complementar ao transporte público convencional por ônibus, em
termos geográficos, temporais e econômicos, com planejamento, controle e política tarifária definidos pelo Município.
§ 1º O STCP/Recife será operado por veículos de pequeno e médio porte, definidos pelo Município e em consonância com o Código de Trânsito Brasileiro - CTB e as Resoluções do Conselho Nacional de Trânsito CONTRAN, pertinentes.
[...]
Art. 2º A exploração do STCP/Recife é de caráter contínuo e permanente, delegada pelo Poder Público Municipal, sob o regime de permissão, através de contrato de adesão, pelo período de 06 (seis) anos, prorrogável
por uma única vez e por igual prazo, mediante aprovação do CMTT/Recife, com base na avaliação de desempenho operacional a ser definida pelo Poder Público Municipal, ouvidos os usuários.
§ 1º A delegação da permissão definida no caput deste artigo dar-se-á por meio de licitação, obedecido o disposto na legislação aplicável à matéria.
[...]
Ementa: Autoriza a criação do consórcio público denominado Consórcio de
Lei nº 17.360, de 10 Transportes da Região Metropolitana do Recife - CTM e ratifica o protocolo de
de outubro de 2007
intenções celebrado entre o estado de Pernambuco e o município do Recife.
Fonte: http://www.legiscidade.recife.pe.gov.br/lei/17360/?keyword=passageiros
Art. 2º Fica autorizada a criação do Consórcio de Transportes da Região Metropolitana do Recife - CTM, sob a
forma de Empresa Pública, pessoa jurídica de direito privado, com autonomia administrativa e financeira, em
conformidade com artigo o 70 da Lei Orgânica do Município do Recife e a Lei Municipal n° 16.837, de 14 de janeiro de 2003.
Art. 3º “As cláusulas, termos e condições do Protocolo de Intenções constante do Anexo Único desta Lei, celebrado entre o Estado de Pernambuco, o Município do Recife e o Município de Olinda para promover a gestão
associada plena do Sistema de Transporte Público Coletivo de Passageiros da Região Metropolitana do Recife
- STPP/RMR, através do consórcio público, nos termos do art. 241 da Constituição da República e da Lei Federal n° 11.107, de 06 de abril de 2005, ficam ratificados com reservas,notadamente às cláusulas 4ª e 8ª do referido protocolo”.
Art. 4º O CTM integrará a administração indireta do Município do Recife, estando vinculado à Secretaria de
Serviços Públicos para fins de previsão na Lei Orçamentária e estrutura organizacional do Município.
Art. 5º “O CTM exercerá as competências previstas no Protocolo de Intenções,observadas as reservas desse
mesmo Protocolo”.
Lei nº 17.769, de 11 Ementa: Dispõe sobre o regime jurídico do Sistema de Transporte Público de
Passageiros do Recife-STPP/Recife.
de janeiro de /2012
Fonte: http://www.legiscidade.recife.pe.gov.br/lei/17769/?keyword=transportes
Art. 1º Esta Lei disciplina os serviços do Sistema de Transporte Público de Passageiros do Recife STPP/Recife, na forma da Lei Municipal nº 16.837, de 14 de janeiro de 2003.
§1º O Sistema de Transporte Público de Passageiros do Recife - STPP/Recife integra o Sistema de Transporte Público Coletivo de Passageiros da Região Metropolitana do Recife - STPP/RMR formado pelo Município do
Recife e outros entes federativos, na forma da Lei Municipal nº 17.360, de 10 de outubro de 2007.
§2º O STPP/RMR pode ser prestado pelo modal rodoviário, metro-ferroviário e aquaviário.
§3º A presente lei aplica-se ao modal rodoviário e, no que couber, às demais espécies de modais.
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Quadro 21 – Excertos da legislação do transporte terrestre e aquaviário no
Município do Recife/PE
(conclusão)

Excertos da legislação do transporte terrestre e aquaviário no Município do Recife
Normativo

Ementa

Art. 2º Compete ao Consórcio de Transportes da Região Metropolitana do Recife Ltda - CTM, empresa pública
multifederativa, a gestão associada do STPP/RMR, conforme disposto na Lei nº 13.235, de 24 de maio de
2007, da Lei Municipal do Recife nº 17.360, de 10 de outubro de 2007, e da Lei Municipal de Olinda nº 5.553,
de 04 de julho de 2007.
Art. 4º Os serviços do Sistema de Transporte Público de Passageiros da Região Metropolitana do RecifeSTPP/RMR serão prestados por delegação, mediante licitação na modalidade concorrência, à pessoa jurídica
ou consórcio de empresas que demonstre capacidade para seu desempenho, por sua conta e risco e por prazo
determinado.
§1º O STPP/RMR é um serviço público essencial que deve ser prestado com boa qualidade, envolvendo rapidez, conforto, regularidade, segurança, acessibilidade, continuidade e mediante tarifa justa.
§2º Os parâmetros técnico-operacionais para prestação do serviço serão estabelecidos pelo Consórcio de
Transportes da Região Metropolitana do Recife - CTM com referência a itinerários, frota, freqüências, períodos
de funcionamento, fiscalização e demais medidas pertinentes ao bom funcionamento do STPP/RMR, visando
ao atendimento das necessidades básicas de transporte público coletivo na RMR.
§3º A operação dos terminais será exercida pelo Consórcio de Transportes da Região Metropolitana do Recife CTM diretamente ou, indiretamente, por concessão, sempre precedido de licitação na modalidade concorrência.
Art. 6º Fica o CTM autorizado a delegar, sob o regime de concessão, a exploração dos bens públicos vinculados aos serviços do STPP/RMR, mediante prévio procedimento licitatório.
§1º Nas concessões reguladas por esta lei uma empresa ou consórcio de empresas não poderá operar com
mais de 20% (vinte por cento) do total de linhas existentes.
§2º A exploração dos serviços discriminados neste artigo será outorgada por prazo determinado, a ser definido
no ato justificativo de sua conveniência e da licitação, em função do objeto a ser contratado e do volume de investimentos previstos.
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Piauí
Quadro 22 – Excertos da legislação do transporte terrestre e aquaviário no Estado do Piauí
(continua)

Excertos da legislação do transporte terrestre e aquaviário no Estado do Piauí
Normativo

Ementa / Fonte

Lei Complementar nº Ementa: Dispõe sobre a Lei Orgânica da Administração Pública do Estado do Pi28, de 9 de junho de auí e dá outras providências.
Fonte: http://legislacao.pi.gov.br/legislacao/default/ato/12394
2003
Art. 4º A ação do Poder Executivo faz-se através de órgãos e entidades integrantes da administração direta e
indireta.
Parágrafo único. A exploração de serviços públicos poderá ser delegada a terceiros, mediante concessão ou
permissão, na forma da lei.
Art. 10. São Secretarias de Estado:
III - Secretaria das Cidades; [...]
XVII - Secretaria de Transportes; [...]
Art. 33. Compete à Secretaria das Cidades coordenar e desenvolver as ações públicas nas cidades, ressalvado o disposto no art. 30 da Constituição Federal e art. 22 da Constituição Estadual, cabendo-lhe desenvolver:
I - a política de desenvolvimento urbano;
II - as políticas setoriais de habitação, saneamento ambiental, transporte urbano e trânsito;
III - a promoção, em articulação com as diversas esferas de governo, com o setor privado e organizações nãogovernamentais, de políticas e programas de urbanização, de habitação, de saneamento básico e ambiental,
transporte urbano, trânsito e desenvolvimento urbano;
IV - a política de subsídio à habitação popular, saneamento e transporte urbano;
[...]
Art. 47. Compete à Secretaria de Transportes, resguardada a competência do DER-PI:
I - definir e promover a política de transportes do Estado do Piauí;
II - desenvolver a infra-estrutura de transportes do Estado do Piauí;
III - efetuar o planejamento da estrutura viária do Estado, resguardada a competência do DER;
IV - administrar os terminais rodoviários, hidroviários, ferroviários, aeroportuários e portuários estaduais;
V - conceder ou autorizar a exploração de serviços de transportes coletivos intermunicipais;
VI - definir a política de privatização da estrutura viária do Estado e de cobrança de pedágio, tarifas e taxas que
lhe forem delegadas, mediante convênio;
[...]
§ 2º Vinculam-se à Secretaria de Transportes as seguintes entidades:
I - Departamento de Estradas de Rodagens do Piauí - DER/PI;
II - Companhia Metropolitana de Transportes Públicos – CMTP
Art. 53. São autarquias estaduais:
I - Departamento de Estradas de Rodagens do Piauí - DER/PI; [...]
Art. 56. São Sociedades de Economia Mista Estaduais: [...]
VI - Companhia Metropolitana de Transportes Públicos – CMTP; [...]
Ementa: Reorganiza o Departamento de Estradas de Rodagem do Piauí – DER/PI,
Lei nº 5.318, de 24 de
criado pela Lei nº 1.251, de 18 de novembro de 1955, e dá outras providências.
julho de 2003
Fonte: http://legislacao.pi.gov.br/legislacao/default/ato/12712
Art. 1º Ao Departamento de Estradas de Rodagem do Piauí - DER, criado pela Lei nº 1.251, de 18 de novembro de 1955, autarquia estadual vinculada à Secretaria dos Transportes, responsável pela gestão do transporte
rodoviário no Estado do Piauí, compete:
[...]
IV - construção, operação e conservação das rodovias; [...]
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(continuação)

Excertos da legislação do transporte terrestre e aquaviário no Estado do Piauí
Normativo

Ementa / Fonte

Ementa: Dispõe sobre o Sistema de Transporte Intermunicipal de Passageiros
Lei nº 5.860, de 1º de
do Estado do Piauí na modalidade Rodoviário e dá outras providências.
julho de 2009
Fonte: http://legislacao.pi.gov.br/legislacao/default/ato/14304
Art. 1º O Sistema de Transporte Intermunicipal de Passageiros do Estado do Piauí na modalidade Rodoviário,
compreendido pelos Serviços: Convencional, Semi-urbano, Alternativo e Fretamento, e os Terminais Rodoviários de Passageiros reger-se-ão por esta Lei, seus regulamentos e demais normas legais, regulamentares e
pactuadas pertinentes, em especial pelas Leis nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, Lei nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997 (Código de
Trânsito Brasileiro), Lei nº 10.233, de 5 de junho de 2001, e Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código
Civil).
Art. 3º Compete ao Estado do Piauí, Poder Delegante, explorar diretamente ou mediante concessão, permissão ou autorização os Serviços de Transporte Intermunicipal de Passageiros, no âmbito de sua jurisdição,
sempre através de licitação, nos termos desta Lei, da Lei nº 8.987 de 1995 e Lei nº 8.666 de 1993, e observando o que dispõem, ainda, as Leis nº 8.078 de 1990, Lei nº 9.503 de 1997 (Código de Trânsito Brasileiro), Lei nº
10.233 de 2001, e Lei nº 10.406 de 2002 (Código Civil) e demais normas legais e regulamentares pertinentes.
[...]
§ 7º As linhas são classificadas em:
I - radial: linha que liga determinada localidade do Estado do Piauí aos municípios que se caracterizam como
pólo regional;
II - regional: linha que liga localidades do Estado do Piauí, sem passar pelo município pólo da sua área de influência;
III - diametral: linha que liga localidades do Estado do Piauí passando pelo município pólo de sua área de influência.
§ 8º As linhas radiais e diametrais quando operadas por ônibus, serão outorgadas mediante concessão.
§ 9º As linhas regionais, quando operadas por ônibus, serão outorgadas mediante concessão e, quando operadas por veículos utilitários mistos, serão outorgadas por permissão.
Art. 50. Os Serviços de Transporte Intermunicipal de Passageiros Convencional serão executados mediante
concessão expedida pelo Poder Delegante, após certame licitatório, observando em todos os casos o disposto
nos arts. 84 a 87 desta Lei, conforme as condições e requisitos estabelecidos nesta Lei e em sua regulamentação, e em estrita obediência às Leis nº 8.078 de 1990, Lei nº 8.666 de 1993, Lei nº 8.987 de 1995, Lei nº 9.503
de 1997 (Código de Trânsito Brasileiro), Lei nº 10.233 de 2001, e Lei nº 10.406 de 2002 (Código Civil).
Art. 51. Os Serviços de Transporte Intermunicipal de Passageiros Convencional compreendem os serviços de
transporte coletivo de usuários executado em uma ligação de dois pontos terminais, nela incluída os secionamentos e as alterações operacionais efetivadas, aberto ao público em geral, de natureza regular e permanente,
com itinerário definido no ato de sua concessão, e sem caráter de exclusividade, utilizando os veículos determinados no inciso I a III do art. 27 desta Lei, conforme regulamento.
Art. 52. Os Serviços de Transporte Intermunicipal de Passageiros Semi-urbano serão executados mediante
concessão expedida pelo Poder Delegante, após certame licitatório, conforme as condições e requisitos estabelecidos nesta Lei e em sua regulamentação, e em estrita obediência às Leis nº 8.078, de 11 de setembro de
1990, Lei nº 8.666 de 1993, Lei nº 8.987 de 1995, Lei nº 9.503 de 1997 (Código de Trânsito Brasileiro), Lei nº
10.233 de 2001, e Lei nº 10.406 de 2002 (Código Civil).
Art. 53. Os Serviços de Transporte Intermunicipal de Passageiros Semi-urbano compreendem os serviços de
transporte coletivo de usuários executado em uma ligação de dois pontos terminais, nela incluída os secionamentos e as alterações operacionais efetivadas, aberto ao público em geral, de natureza regular e permanente,
com itinerário definido no ato de sua concessão, e sem caráter de exclusividade, utilizando os veículos determinados no inciso IV a VI do art. 27 desta Lei, em regulamento, e em conformidade com a Lei nº 5.674, de 1º
de agosto de 2007, e Lei n° 5.745, de 7 de fevereiro de 2008, suas alterações posteriores.
Art. 54. Os Serviços de Transporte Intermunicipal de Passageiros Alternativo serão executados mediante permissão expedida pelo Poder Delegante, após certame licitatório, conforme as condições e requisitos estabelecidos nesta Lei e em sua regulamentação, e em estrita obediência às Leis nº 8.078 de 1990, Lei nº 8.666 de
1993, Lei nº 8.987 de 1995, Lei nº 9.503 de 1997 (Código de Trânsito Brasileiro), Lei nº 10.233 de 2001, e Lei
nº 10.406 de 2002 (Código Civil).
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Excertos da legislação do transporte terrestre e aquaviário no Estado do Piauí
Normativo

Ementa / Fonte

Art. 55. Os Serviços de Transporte Intermunicipal de Passageiros Alternativo compreendem os serviços de
transporte coletivo de usuários executado em uma ligação de dois pontos terminais, e as alterações operacionais efetivadas, aberto ao público em geral, de natureza regular e permanente, com itinerário definido no ato de
sua permissão, e sem caráter de exclusividade, utilizando os veículos determinados no inciso VII do art. 27
desta Lei, em regulamento.
Art. 56. Os Serviços de Transporte Intermunicipal de Passageiros por Fretamento serão executados mediante
autorização expedida pelo Poder Delegante, conforme as condições e requisitos estabelecidos na regulamentação desta Lei.
Art. 59. Constituem Serviços de Transporte Intermunicipal de Passageiros por Fretamento os prestados nas
seguintes modalidades:
I - transporte intermunicipal sob regime de fretamento contínuo;
II - transporte intermunicipal sob regime de fretamento eventual ou turístico.
Lei Complementar nº Ementa: Cria a Agência de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Es143, de 7 de janeiro tado do Piauí - AGRESPI, e dá outras providências.
de 2010
Fonte: http://legislacao.pi.gov.br/legislacao/default/ato/14466
Art. 1º Fica criada a Agência Reguladora dos Serviços Públicos Delegados do Estado do Piauí - AGRESPI, autarquia sob regime especial, vinculada diretamente ao chefe do Poder Executivo Estadual, dotada de autonomia administrativa, orçamentária e financeira, com sede e foro na Capital do Estado e prazo de duração indeterminado.
Art. 2º Para fins desta Lei Complementar, aplicam-se as seguintes definições:
[...]
III - serviço público delegado: aquele cuja prestação foi delegada pelo poder concedente, sempre mediante licitação à pessoa física, jurídica ou consórcio de empresas, nas modalidades de concessão, permissão ou autorização;
IV - concessão de serviço público: a delegação de sua prestação, feita pelo poder concedente, mediante licitação, na modalidade de concorrência, à pessoa jurídica ou consórcio de empresas que demonstre capacidade
para seu desempenho, por sua conta e risco e por prazo determinado;
V - permissão de serviço público: a delegação a título precário, mediante licitação, da prestação de serviços
públicos, feita pelo poder concedente a pessoa física ou jurídica que demonstre capacidade para o seu desempenho, por sua conta e risco.
Art. 3º Constituem objetivos fundamentais da AGRESPI:
I - cumprir e fazer cumprir a legislação específica referente aos serviços públicos, bem como a regulação técnica e controle dos padrões de qualidade, de forma a garantir a sua continuidade, segurança, prestação adequada e confiabilidade, podendo para tanto determinar diligências junto ao poder concedente e entidades reguladas, com garantia de amplo direito a todas as informações necessárias;
II - regular e supervisionar, em suas respectivas esferas e atribuições, as atividades de prestação de serviços
públicos no Estado;
III - acompanhar, controlar, e fiscalizar os serviços públicos no Estado de acordo com os padrões e normas estabelecidas nos regulamentos e contratos de concessão ou permissão, aplicando as sanções cabíveis e orientações necessárias aos ajustes na prestação dos serviços;
[...]
VII - regulação econômica dos serviços públicos delegados, mediante o estabelecimento de tarifas ou parâmetros tarifários que reflitam o mercado e os custos reais de produção, de modo a, concomitantemente, incentivar
os investimentos privados e propiciar a razoabilidade e modicidade das tarifas aos usuários;
[...]
X - outorgar concessões e permissões, quando o poder concedente delegar à AGRESPI tal atribuição por meio
de instrumento específico, e sempre em obediência à legislação vigente;
XI - fiscalizar, diretamente ou mediante contratação de terceiros, os aspectos técnico, econômico, contábil, financeiro, operacional e jurídico dos contratos de concessão e termos de permissão de serviços públicos, aplicando, se for o caso, diretamente as sanções cabíveis, entre as quais, suspensão temporária de participação
em licitações, intervenção administrativa e extinção da concessão ou permissão, em conformidade com a regulamentação desta Lei, e demais normas legais e pactuadas;
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Excertos da legislação do transporte terrestre e aquaviário no Estado do Piauí
Normativo

Ementa / Fonte

[...]
Parágrafo único. São de competência da AGRESPI regular, fiscalizar e aplicar sanções às concessionárias,
permissionárias e autorizadas a prestar serviços públicos no Estado do Piauí, em especial nas seguintes áreas:
[...]
V - transporte interurbano;
VI - portos, hidrovias e transporte hidroviário;
VII - aeroportos e transporte aéreo;
VIII - ferrovias, estações ferroviárias e transporte ferroviário;
[...]
Ementa: Regulamenta a Lei nº 5.860, de 01 de julho de 2009, que dispõe sobre o
Decreto nº 14.538, de Sistema de Transporte Intermunicipal de Passageiros do Estado do Piauí na
20 de julho de 2011
modalidade Rodoviário, e dá outras providências.
Fonte: http://legislacao.pi.gov.br/legislacao/default/ato/15400
Art. 2º Compete ao Estado do Piauí explorar, organizar, dirigir, coordenar, executar, delegar e controlar a prestação de serviços públicos relativos ao Sistema de Transporte Intermunicipal de Passageiros e aos Terminais
Rodoviários de Passageiros, conforme o disposto no art. 189 da Constituição Estadual.
§ 1º Os serviços de transportes intermunicipais de passageiros ficam classificados como Serviço Convencional,
Alternativo, Semi-Urbano e Fretado, os quais deverão estar em consonância com os preceitos gerais da Lei Estadual n° 5.860, de 01 de julho de 2009 e suas modificações e regulamentos e deste Decreto.
§ 2º Caberá à Secretaria de Transportes do Estado do Piauí - SETRANS fiscalizar o cumprimento da Lei Estadual n° 5.860, de 01 de julho de 2009, bem como regular sua observância por meio da expedição de Resoluções, nos termos do art. 2º da citada Lei.
Art. 3º Serão consideradas, para efeito deste Decreto, as seguintes definições:
[...]
XIV - Fretamento contínuo - serviço autorizado a empresas cadastradas pela SETRANS, destinado ao deslocamento de empregados e servidores de pessoas jurídicas privadas ou públicas, bem como de grupo de pessoas matriculadas ou inscritas em estabelecimento de ensino, desde que comprovado o vínculo, em caráter
habitual, mediante contrato e emissão de documento fiscal, relação nominal dos transportados todos de porte
obrigatório, com único ponto de origem e único ponto de destino preestabelecidos, não aberto ao público, vedado qualquer característica de transporte público;
XV - Fretamento eventual - serviço autorizado pela SETRANS, destinado ao deslocamento eventual, não aberto ao público, de grupo fechado de pessoas devidamente identificadas em relação nominal e mediante emissão
de documento fiscal apropriado, ambos de porte obrigatório no veículo, com finalidade turística, cultural, recreativa, religiosa ou assemelhada, com pontos de origem e destino preestabelecidos, sendo-lhe vedado praticar
quaisquer características do serviço de transporte público, tais como, o embarque ou desembarque de pessoas
nos terminais rodoviários de passageiros e suas áreas de entorno, e a cobrança individual de passagens;
[...]
XXIV - Linha: transporte de passageiros entre municípios por itinerário e secções preestabelecidos;
XXV - Linha alimentadora: linha que tem como característica principal a alimentação de uma ou mais linhas de
maior relação passageiro transportado por quilometragem percorrida;
XXVI - Linha diametral: linha que liga localidades, passando pelo município pólo de sua área de influencia:
XXVII- Linha experimental: linha cujo serviço é outorgado para ser explorado por um período determinado, para
verificação de sua viabilidade;
XXVIII - Linha integrada: linha que possui mecanismos físico-operacionais e/ou tarifários que permitem a transferência dos seus usuários para outra linha, independentemente da modalidade de transporte;
XXIX - Linha radial: linha que liga determinada localidade do Estado do Piauí aos Municípios que se caracterizam como pólo regional;
XXX - Linha regional: linhas que ligam localidades do Estado do Piauí sem passar pelo município de pólo da
sua área de influência;
XXXI - Linha regular: linha utilizada na prestação de Serviço Regular de Transporte Rodoviário Intermunicipal
de Passageiro;
XXXII - Linha social: linha que funciona em horário especial, cujo custo operacional é parcialmente coberto por
receita oriunda de outro serviço;
[...]
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Quadro 22 – Excertos da legislação do transporte terrestre e aquaviário no Estado do Piauí
(continuação)

Excertos da legislação do transporte terrestre e aquaviário no Estado do Piauí
Normativo

Ementa / Fonte

LVIII - Transporte fretado - serviço remunerado de transporte rodoviário intermunicipal de pessoas não aberto
ao público, prestado mediante contrato bilateral de aluguel entre o transportador e grupo de pessoas ou entidades de direito público ou privado, prestado em veículo de aluguel, devidamente cadastrado mediante emissão
da respectiva documentação fiscal e da necessária autorização da SETRANS, em conformidade com o art.
107, do Código de Trânsito Brasileiro;
LIX - Transporte público - serviço público delegado de transporte coletivo intermunicipal de passageiros, regular
e permanente, controlado e coordenado pela SETRANS, executado sob as condições de regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade de tarifas,
realizado entre dois ou mais municípios, mediante itinerário, seccionamentos intermediários, horários e tarifa
previamente definidos pela SETRANS, freqüência regular, venda individual de passagens, destinado ao transporte aberto ao público realizado em veículo devidamente cadastrado;
LX - Transporte clandestino: exploração do serviço de transporte rodoviário intermunicipal de passageiros sem
outorga do Poder Delegante ou sem observância deste Decreto;
LXI - Transporte escolar - serviço destinado ao transporte remunerado de estudantes regularmente matriculados em estabelecimento de ensino, quando realizado em veículo especialmente destinado a esse fim, nos termos do Código de Trânsito Brasileiro;
[...]
LXIX - Viagem: deslocamento de um veículo ao longo do itinerário, entre dois pontos terminais;
LXX - Viagem completa: deslocamento de um veículo ao longo de um itinerário, com retomo ao ponto de origem.
Art. 4º Os Serviços de Transporte Intermunicipal de Passageiros na Modalidade Rodoviário ficam assim classificados: a) Serviço Convencional: transporte de passageiros realizado entre dois ou mais Municípios do Estado
do Piauí, situando-se, pelo menos um deles, fora da Região Integrada da Grande Teresina, subdividindo-se
nas categorias:
1. Padrão: serviço regular intermunicipal prestado com um número determinado de seccionamentos, e realizado com veículo dotado de poltrona reclinável;
2. Expresso: serviço regular intermunicipal prestado com viagem entre dois ou mais municípios do Estado do
Piauí realizada sem pontos de parada ao longo do itinerário, com veículo dotado de poltrona reclinável, arcondicionado e sanitário, e passageiros somente sentados;
3. Leito: serviço regular intermunicipal prestado com um número reduzido de paradas, e realizado com veículo
dotado de poltrona reclinável tipo leito, ar-condicionado e sanitário;
4. Executivo: serviço regular intermunicipal prestado com um número reduzido de paradas, passageiros somente sentados e realizado por veículo com ar-condicionado;
5. Fretamento: serviço remunerado de transporte rodoviário intermunicipal de pessoas, não aberto ao público,
prestado mediante contrato bilateral de aluguel entre o transportador e grupo de pessoas ou entidades de direito público ou privado, prestado em veículo de aluguel, devidamente cadastrado mediante emissão da respectiva documentação fiscal e da necessária autorização da SETRANS, em conformidade com o art. 107, do Código de Trânsito Brasileiro e realizado com veículo dotado de uma porta, entre dois ou mais municípios do Estado do Piauí; passageiros somente sentados, sem as características do serviço convencional, mediante o aluguel global do veículo, podendo ser contínuo ou eventual;
b) Serviço Semi-Urbano: transporte de passageiros, realizado entre dois ou mais Municípios do Estado do Piauí, situando-se, dentro da RIDGT, conforme art. 3°, LIII deste Decreto:
1. Padrão: serviço regular intermunicipal prestado com um número determinado de seccionamentos, e realizado com veículo dotado de uma ou mais porta, entre dois ou mais municípios da RIDGT;
2. Expresso: serviço regular intermunicipal prestado com viagem realizada sem pontos de parada ao longo do
itinerário, e realizado com veículo dotada de uma ou mais porta com ar-condicionado, entre dois ou mais municípios da RIDGT e passageiros somente sentados;
3. Fretamento: serviço remunerado de transporte rodoviário intermunicipal de pessoas, não aberto ao público,
prestado mediante contrato bilateral de aluguel entre o transportador e grupo de pessoas ou entidades de direito público ou privado, prestado em veículo de aluguel, devidamente cadastrado mediante emissão da respectiva documentação fiscal e da necessária autorização da SETRANS, em conformidade com o art. 107 do Código
de Trânsito Brasileiro e realizado com veículo dotada de uma ou mais portas, entre dois ou mais municípios da
RIDGT; passageiros somente sentados. sem as características do serviço padrão, mediante o aluguel global do
veículo, podendo ser contínuo ou eventual e não ultrapassando o limite da RIDGT;
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Quadro 22 – Excertos da legislação do transporte terrestre e aquaviário no Estado do Piauí
(conclusão)

Excertos da legislação do transporte terrestre e aquaviário no Estado do Piauí
Normativo

Ementa / Fonte

c) Serviço Alternativo: transporte de pessoas, prestado mediante permissão sem seccionamentos, realizado
por profissional autônomo da categoria motorista, associado ou não a uma cooperativa de transporte alternativo de passageiros registrada no Estado do Piauí, para exploração do transporte rodoviário intermunicipal de
passageiros e que sejam compostas por linhas alimentadoras, na forma deste Decreto;
d) Serviço por Fretamento: transporte de pessoas sem as características do serviço convencional ou semiurbano, mediante o aluguel global do veículo, com viagem expressa e apenas dois pontos terminais executados mediante autorização expedida pelo Poder Delegante, podendo ser cassada em caso de concorrência com
o Serviço Regular de Transporte Rodoviário intermunicipal de Passageiros existente:
1. Contínuo - serviço autorizado a empresas cadastradas pela SETRANS, destinado ao deslocamento de empregados e servidores de pessoas jurídicas privadas ou públicas, bem como de grupo de pessoas matriculadas
ou inscritas em estabelecimento de ensino, desde que comprovado o vínculo, em caráter habitual, mediante
contrato e emissão de documento fiscal, relação nominal dos transportados todos de porte obrigatório, com
único ponto de origem e único ponto de destino preestabelecidos, não aberto ao público, vedado qualquer característica de transporte público, autorização conforme modelo do Anexo V;
2. Eventual - serviço autorizado pela SETRANS, destinado ao deslocamento eventual, não aberto ao público,
de grupo fechado de pessoas devidamente identificadas em relação nominal e mediante emissão de documento fiscal apropriado, ambos de porte obrigatório no veículo, com finalidade turística, cultural, recreativa, religiosa
ou assemelhada, com pontos de origem e destino preestabelecidos, sendo-lhe vedado praticar quaisquer características do serviço de transporte público, tais como, o embarque ou desembarque de pessoas nos terminais rodoviários de passageiros e suas áreas de entorno, e a cobrança individual de passagens.
Art. 5° As concessões e permissões do Sistema de Transporte Rodoviário Intermunicipal de Passageiros sujeitar-se-ão à direção e fiscalização pelo Poder Público Estadual Delegante, nos termos das normas legais e regulamentares, com a cooperação dos usuários.
§ 1° A permissão de Serviço Convencional, Semi-Urbano e Alternativo de Transporte Rodoviário Intermunicipal
de Passageiros será formalizada mediante termo de permissão, precedido de licitação, observado o disposto
no inciso II do art. 2° da Lei Federal n° 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, e demais normas legais e regulamentares pertinentes e no respectivo edital de licitação, inclusive quanto à precariedade, à transferibilidade, à caducidade e à revogabilidade pelo Poder Delegante.
[...]
§ 3° As linhas radiais, quando operadas por ônibus, serão outorgadas mediante concessão e quando operadas
por veículo utilitários de passageiros e veículos utilitários mistos serão outorgadas por permissão.
§ 4° As linhas regionais, quando operadas por ônibus, serão outorgadas mediante concessão, e, quando operadas por veículos utilitários de passageiros e veículos utilitários mistos serão outorgadas por permissão.
Art. 36. As linhas do Sistema de Transporte de Passageiros do Estado do Piauí ficam classificadas, na forma
seguinte:
I - Linhas do serviço Semi-Urbano;
II - Linhas do serviço Convencional;
III - Linhas do serviço Alternativo.
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Figura 19 – Organograma do setor de transportes do Estado do Piauí

Fonte: elaborado com base na legislação constante do Quadro 22.
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Rio de Janeiro
Quadro 23 – Excertos da legislação do transporte terrestre e aquaviário no Estado
do Rio de Janeiro
(continua)

Excertos da legislação do transporte terrestre e aquaviário no Estado do
Rio de Janeiro
Normativo

Ementa / Fonte

Decreto nº 3.893, de Ementa: Regulamento do Transporte Rodoviário Intermunicipal de Passageiros.
22 de janeiro de 1981 Fonte: http://www.detro.rj.gov.br/arquivos/regulamento_decreto _3893_1981.pdf
Art. 5º O controle do transporte rodoviário de passageiros será exercido pelo Departamento de Transportes
Rodoviários do Estado do Rio de Janeiro – DETRO/RJ, órgão integrante da administração pública direta da
Secretaria de Estado de Transportes. [...]
Art. 12. Na aplicação das normas contidas neste Regulamento observar-se-ão as seguintes definições:
1. Transporte Coletivo: é o serviço público regular e contínuo de transporte de passageiros em veículos que
percorram linhas estabelecidas entre pontos perfeitamente delimitados segundo itinerários e horários, previamente estabelecidos, pagamento individual de passagens, fixadas pelo DETRO/RJ.
2. Linha: é o serviço de transporte regular e coletivo de passageiros entre ponto de origem e destino pré- fixados.
3. Linha Regular Original ou Principal: é aquela com itinerário pré-fixado, considerada principal pelo ato de outorga do serviço, somente perdendo tal qualidade em decorrência de outro ato.
4. Linha Urbana: é a linha regular, caracterizada por grande rotatividade de passageiros e destinada a atender
demandas de acentuado volume, podendo cobrir mercados intermediários através de seccionamento.
5. Linha Rodoviária: é a linha regular, caracterizada por nível superior de conforto a passageiros transportados
exclusivamente sentados e destinada a atender demandas diretas ou não.
6. Transporte Regular: é aquele que mantém freqüência constante e pré-estabelecida.
7. Serviço Complementar: é a linha regular, que se estabelece em função de outra original ou principal já explorada envolvendo mercado já atendido indiretamente por esta ou mercado de exploração não rentável.
9. Viagem Parcial: é o serviço complementar que tem origem e destino num dos terminais da linha regular original ou principal, em função da qual se estabelece o destino ou origem num ponto de seção daquela linha regular.
[...]
11. Transporte Especial: é o serviço complementar que, partindo dos mesmos terminais e percorrendo o mesmo itinerário da linha regular original ou principal, em função da qual se estabelece, adota características diversas de operação, ou pela execução de viagens diretas, ou por oferecer padrão de conforto diverso do ofertado
pela linha regular original ou principal.
[...]
13. Linha Experimental: é a estabelecida em virtude de cassação ou por requisição do DETRO/RJ à transportadora, por sua livre escolha, até que seja ultimada a concorrência pública prevista no presente Regulamento.
14. Linha Especial: é a destinada ao transporte de passageiros exclusivamente sentados, através de um tipo
especial de veículo dotado de características próprias de segurança, conforto e ar refrigerado.
[...]
Art. 18. A exploração far-se-á por concessão, permissão, licença ou autorização, nos termos deste Regulamento ou de Normas Complementares que vierem a ser baixadas.
Art. 39. As linhas de transporte de passageiros, no âmbito do Poder Concedente ou Permitente do Estado do
Rio de Janeiro são classificadas em 2 (dois) grupos, segundo suas funções:
I - Linhas Metropolitanas.
II - Linhas Não Metropolitanas.
Art. 40. As linhas Metropolitanas e Não Metropolitanas, subdividem-se em:
I – Linhas Metropolitanas:
7 1. Linha Metropolitana Troncular ou MTr.
2. Linha Metropolitana Secundária ou MS.
3. Linha Metropolitana Terciária ou MTe.
II. Linhas Não Metropolitanas:
1. Linha Não Metropolitana Troncular ou NMTr.
2. Linha Não Metropolitana Secundária ou NMS.
3. Linha Não Metropolitana Terciária ou NMTe.
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Quadro 23 – Excertos da legislação do transporte terrestre e aquaviário no Estado
do Rio de Janeiro
(continuação)

Excertos da legislação do transporte terrestre e aquaviário no Estado do
Rio de Janeiro
Normativo

Ementa / Fonte

Art. 41. Linha Metropolitana Troncular ou MTr é aquela que se reveste das seguintes características:
1. tenha como origem e destino os pólos geradores de prestação de serviços, negócios, atividades culturais e
afins do Município do Rio de Janeiro e o centro de prestação de serviços, negócios, atividades culturais e afins
de outro município da Região Metropolitana.
2. que existam mais de 40 (quarenta) horários diários na ligação.
Art. 42. Linha Metropolitana Secundária ou MS é aquela que se reveste das seguintes características:
1. tenha como origem e destino dois pólos quaisquer dentro da Região Metropolitana, com exceção do centro
gerador de atividades do Município do Rio de Janeiro, ou de dois pólos, sendo um deles fora da Região Metropolitana, desde que a distância que os percorra esteja 80% (oitenta por cento), no mínimo, desenvolvida na
Região Metropolitana.
2. que existam mais de 10 (dez) horários diários.
Art. 43. As linhas que se desenvolverem dentro da Região Metropolitana e que não estiverem enquadradas
dentro dos requisitos descritos nos Artigos 41.º e 42.º serão classificados como Linhas Metropolitanas Terciárias ou MTe.
Art. 44. Linha Não Metropolitana Troncular ou NMTr é aquela que se reveste das seguintes características:
1. tenha como origem e destino dois pólos geradores de prestação de serviços, negócios, atividades culturais e
afins dos Municípios do Rio de Janeiro e Niterói e outros polos quaisquer fora da Região Metropolitana.
2. que existam mais de 10 (dez) horários diários.
Art. 45. Linha Não Metropolitana Secundária ou NMS é aquela que se reveste das seguintes características:
1. tenha como origem e destino dois polos quaisquer fora da Região Metropolitana.
2. que existam mais de 6 (seis) horários diários.
Art. 46. Quaisquer ligações que não se enquadrem nos requisitos descritos nos Artigo 44 e 45 serão classificadas como Linhas Não Metropolitanas Terciárias ou NMTe.
Art. 48. A exploração de Linha Terciária será adjudicada pelo regime de autorização, por requisição do DETRO/RJ à transportadora de sua livre escolha, até que seja ultimada a concorrência.
Ementa: Cria o Departamento de Transportes Rodoviários do Estado
Lei nº 1.221, de 6 de Rio de Janeiro - DETRO/RJ e dá outras providências.
novembro de 1987
Fonte: http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/CONTLEI.NSF/b24a2da5a077847c
032564f4005d4bf2/68b2c4095951cb9e032565520078eff9?OpenDocument

do

Art. 1º Fica criado o Departamento de Transportes Rodoviários do Estado do Rio de Janeiro - DETRO/RJ ...
VETADO ... na forma de autarquia, vinculado à Secretaria de Estado de Transportes, com personalidade jurídica de direito público, patrimônio próprio e autonomia administrativa e financeira.
Art. 2º Ao DETRO/RJ compete:
I - Conceder, permitir, autorizar, planejar, coordenar e administrar os serviços intermunicipais de transportes de passageiros por ônibus em seus diferentes regimes, e planejar e coordenar os serviços
intermunicipais de carga;
II - Estabelecer os princípios básicos dos regimes para a exploração de transporte, nas formas em direito previstas e editar as normas regulamentares que lhe forem pertinentes;
III - Gerir a exploração ... VETADO ... e expedir o título que ... VETADO ... habilita a executar o transporte;
IV - Facultar a exploração, por empresas, em cada linha, observado o interesse social, nos termos a serem definidos pelo regulamento;
V - Garantir condições de segurança e conforto aos usuários e implantar mecanismos socialmente favoráveis
ao transporte de trabalhadores;
VI - Realizar inspeções, vistorias, ... VETADO ... e fiscalizações por ônibus em seus diferente regimes;
VII - Receber e apreciar representações de usuários, no que se refere à prestação do transporte;
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Quadro 23 – Excertos da legislação do transporte terrestre e aquaviário no Estado
do Rio de Janeiro
(continuação)

Excertos da legislação do transporte terrestre e aquaviário no Estado do
Rio de Janeiro
Normativo

Ementa / Fonte

VIII - Cassar a habilitação das ... VETADO ... transportadoras sempre que comprovadas insegurança e ineficiência operacional na prestação do serviço, respeitado o processo administrativo regular;
IX - Elaborar planilhas de custos para os cálculos tarifários e autorizar preços ...VETADO ..., assegurando aos
operadores remuneração que resguarde o equilíbrio econômico-financeiro;
X - Prestar assistência aos municípios em matéria de sua competência, podendo celebrar convênios para delegação ou recepção de poderes;
XI - Impor multas e demais penalidades, em direito previstas, às ... VETADO ... transportadoras, por infrações
cometidas na prestação do transporte;
XII - Celebrar contratos de qualquer tipo, inclusive empréstimos com as agências nacionais e internacionais;
XIII - Exercer poder disciplinar em tudo que se referir ao transporte de passageiros e de carga sob sua jurisdição;
XIV - Promover ação integrada com órgão federais, estaduais e municipais envolvidos na supervisão, disciplina
e controle do transporte de carga e de passageiro por ônibus em seus diferentes regimes;
XV - Promover e incentivar a formação e o aperfeiçoamento dos recursos humanos necessários às atividades de transportes;
XVI - Exercer todas as demais atividades implícitas na sua competência.
Ementa: Altera e consolida a estrutura básica da administração direta do Poder
Executivo.
Lei nº 1.260, de 16 de Fonte:
dezembro de 1987
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/CONTLEI.NSF/e9589b9aabd9cac80
32564fe0065abb4/a408938cd53ae394032565440054aa3e?OpenDocument&ExpandVi
ew
Art. 1º A estrutura básica da Administração Direta do Poder Executivo compreende:
[...]
II - DEMAIS SECRETARIAS DE ESTADO
[...]
12 - Secretaria de Estado de Transportes;
[...]
Ementa: Dispõe sobre o regime de prestação do serviço público de transporte
aquaviário de passageiros, cargas e veículos no estado do Rio de Janeiro e dá
Lei nº 2.804, de 8 de
outras providências.
outubro de 1997
Fonte: http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/CONTLEI.NSF/b24a2da5a077847
c032564f4005d4bf2/4ab78b66d0b580ab0325652c00585cc3?OpenDocument
Art. 1º O serviço público de transporte aquaviário de passageiros, cargas e veículos no Estado do
Rio de Janeiro poderá ser prestado por particulares sob o regime de concessão ou permissão, nos termos desta Lei, seu regulamento e pelo que dispuserem os respectivos contratos.
§ 1º Entende-se por transporte aquaviário, que pode ser de passageiros, cargas ou veículos, para os fins desta
Lei, o serviço público consistente nas travessias das águas internas ou costeiras de natureza não eventual, entre pontos de atracação previamente definidos, operado por embarcações de pequeno, médio ou grande porte
mediante pagamento de tarifas pelos usuários.
§ 2º Independem de concessão ou permissão os serviços não essenciais e eventuais de transporte de passageiros com características exclusivamente turísticas, realizados por operadoras de turismo no exercício dessa
atividade, segundo o que constar do regulamento desta Lei, ressalvada a necessidade de autorização da Autoridade Pública competente.
Art. 4º São as seguintes as categorias das linhas, que, segundo definição constante do respectivo regulamento, poderão ser subdivididas em classes de serviços:
a) linhas sociais;
b) linhas seletivas.
Art. 5º A exploração de cada uma das linhas, segundo suas categorias e classes de serviços, com as respectivas áreas de concessão ou permissão, e o seu regime de exclusividade, se existir, serão regulamentados
por Decreto do Poder Executivo.
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Quadro 23 – Excertos da legislação do transporte terrestre e aquaviário no Estado
do Rio de Janeiro
(continuação)

Excertos da legislação do transporte terrestre e aquaviário no Estado do
Rio de Janeiro
Normativo

Ementa / Fonte

Ementa: Dispõe sobre o regime de concessão de serviços e de obras públicas e
de permissão da prestação de serviços públicos previsto no art. 70 da constituiLei nº 2.831, de 13 de
ção estadual, e dá outras providências.
novembro de 1997
Fonte: http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/CONTLEI.NSF/b24a2da5a077847
c032564f4005d4bf2/2bfd15bde369a5ee0325654f0057ecc0?OpenDocument
Art. 1º As concessões de serviços públicos e de obras públicas e as permissões de serviços públicos no plano
estadual reger-se-ão pelas normas desta Lei e dos respectivos contratos.
§ 1º Será admissível o regime de concessão ou permissão, desde que compatível com esses institutos, para
obras e empreendimentos públicos, assim como para serviços públicos de interesse estadual, conforme prevê
o artigo 242 da Constituição do Estado, a serem definidos por decreto do Governador do Estado, na forma do
artigo 5º desta Lei.
§ 2º A concessão e a permissão de serviços públicos serão delegados, em cada caso, pelo Governador do Estado, ficando excluídos os serviços públicos previstos no Decreto-Lei nº 276, de 22 de julho de 1975, cuja disciplina foi outorgada à autarquia criada pela Lei nº 1221, de 06 de novembro de 1987.
Ementa: Dispõe sobre o regime de prestação do serviço público de transporte
ferroviário e metroviário de passageiros no estado do Rio de Janeiro, e sobre o
Lei nº 2.869, de 18 de serviço público de saneamento básico no estado do Rio de Janeiro, e dá outras
dezembro de 1997
providências.
Fonte: http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/CONTLEI.NSF/b24a2da5a077847 c0325
64f4005d4bf2/11f0811ce731f9c103256572005919bb?Open Document
Art. 1º O serviço público de transporte ferroviário e metroviário de passageiros no Estado do Rio de Janeiro
poderá ser prestado por pessoas jurídicas de direito privado sob o regime de concessão ou permissão, nos
termos desta Lei, seu regulamento e pelo que dispuserem os respectivos contratos.
§ 1º Entende-se por serviço de transporte ferroviário de passageiros, para os fins desta Lei, o serviço público
prestado através da utilização das linhas ferroviárias existentes, ou a serem implantadas dentro dos limites territoriais do Estado do Rio de Janeiro e cuja competência é a ele atribuída.
§ 2º Entende-se por serviço de transporte metroviário de passageiros, para os fins desta Lei, o serviço público
prestado através da utilização das linhas metroviárias existentes ou a serem implantadas dentro da região metropolitana do Rio de Janeiro e cuja competência é do Estado. [...]
Ementa: Dispõe sobre a alteração e a consolidação do estatuto da Fundação
Decreto nº 25.689, de Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Rio de Janeiro – DER/RJ e
09 de novembro de dá outras providências.
1999
Fonte:
http://www.silep.planejamento.rj.gov.br/index.html?decreto_25_689_09111999.htm
Art. 1º O Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Rio de Janeiro – DER/RJ, órgão criado conforme o disposto no Decreto- Lei nº 38, de 21 de março de 1975, transformando na Fundação Departamento
de Estradas de Rodagem do Estado do Rio de Janeiro – DER/RJ, pelo Decreto nº 15.330, de 20.08.90, com
base na Lei nº 1.695, de 15.08.90, é uma entidade de personalidade jurídica de direito privado, patrimônio próprio, autonomia administrativa e financeira, com sede e foro na Capital do Estado do Rio de Janeiro.
Anexo I a que se refere o Decreto nº 25.689/99
Estatuto da Fundação Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Rio de Janeiro – DER/RJ
Art. 3º A Fundação atuará como órgão técnico e executor da Política de Gerenciamento do Sistema Rodoviário
do Estado do Rio de Janeiro, tendo como principais objetivos gerais e específicos:
I - planejar, estudar e projetar o Sistema Rodoviário do Estado, em consonância com as diretrizes do planejamento Estadual e articulação com o Plano Rodoviário Nacional;
II - construir, manter e operar as rodovias integrantes do plano Rodoviário do Estado;
[...]
X - elaborar estudos e projetos de engenharia destinados a orientar a construção, reconstrução, melhoramentos e conservação das rodovias do Estado;
XI - observadas as prescrições legais, conceder, regulamentar, coordenar, supervisionar e fiscalizar as concessões de exploração de rodovias estaduais sob sua circunscrição; [...]
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Quadro 23 – Excertos da legislação do transporte terrestre e aquaviário no Estado
do Rio de Janeiro
(continuação)

Excertos da legislação do transporte terrestre e aquaviário no Estado do
Rio de Janeiro
Normativo

Ementa / Fonte

Ementa: Extingue a Agência Reguladora de Serviços Públicos Concedidos do
Estado do Rio de Janeiro – ASEP – RJ, cria a Agência Reguladora de Serviços
Públicos Concedidos de Transportes Aquaviários, Ferroviários e Metroviários e
Lei nº 4.555, de 6 de
de Rodovias do Estado do Rio de Janeiro - AGETRANSP e dá outras providênjunho de 2005
cias.
Fonte: http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/CONTLEI.NSF/b24a2da5a077847
c032564f4005d4bf2/3bc7af360449330783257019005ed063?OpenDocument
Art. 1º Fica extinta a Agência Reguladora de Serviços Públicos Concedidos do Estado do Rio de Janeiro ASEP
- RJ, com personalidade jurídica de Direito Público e plena autonomia administrativa, técnica e financeira, criada pela Lei nº 2.686, de 13/02/1997, sendo criada, sem aumento de despesa, a Agência Reguladora de Serviços Públicos Concedidos de Transportes Aquaviários, Ferroviários e Metroviários e de Rodovias do Estado do
Rio de Janeiro - AGETRANSP, autarquia especial, com plena autonomia administrativa, técnica e financeira,
cuja vinculação será estabelecida em Decreto, que lhe fixará a estrutura administrativa, atribuições e normas
de funcionamento.
Art. 2º A AGETRANSP tem por finalidade exercer o poder regulatório, acompanhando, controlando e fiscalizando as concessões e permissões de serviços públicos concedidos de transporte aquaviário, ferroviário e metroviário e de rodovias nos quais o Estado figure, por disposição legal ou pactual, como o Poder Concedente ou
Permitente, nos termos das normas legais regulamentares e consensuais pertinentes.
§ 1º Para os fins desta lei entende-se por serviço público, concedido, permitido ou outorgado:
I - de transporte:
a) aquaviário: aquele destinado a passageiros, a cargas ou veículos, consistente nas travessias das águas internas ou costeiras, entre pontos de atracação previamente definidos e organizados, e operado por embarcações de grande, médio ou pequeno porte;
b) ferroviário: destinado a passageiros e prestado através da utilização de linhas ferroviárias, e
c) metroviário: destinado a passageiros e prestado através da utilização de linhas metroviárias.
II - de rodovias: a construção e operação de rodovias através de concessão ou permissão.
[...]
Art. 4º Compete à AGETRANSP, no âmbito de suas atribuições e responsabilidades, observadas as disposições legais e pactuais pertinentes:
I - zelar pelo fiel cumprimento da legislação e dos contratos de concessão ou permissão de serviços públicos
relativos à esfera de suas atribuições;
II - dirimir, como instância administrativa definitiva, conflitos envolvendo o Poder Concedente ou Permitente, os
concessionários ou permissionários de serviços públicos concedidos de transporte aquaviário, ferroviário e metroviário e de rodovias e respectivos usuários;
III - decidir, como instância administrativa definitiva, em tempo hábil, em obediência aos contratos, os pedidos
de revisão de tarifas de serviços públicos concedidos ou permitidos;
IV - fiscalizar, diretamente ou mediante delegação, os aspectos técnico, econômico, contábil e financeiro, sempre nos limites estabelecidos em normas legais, regulamentares ou pactuais, os contratos de concessão ou
permissão de serviços públicos, aplicando diretamente as sanções cabíveis;
V - expedir deliberações e instruções tendo por objeto os contratos submetidos a sua competência, inclusive fixando prazos para cumprimento de obrigações por parte das concessionárias e permissionárias, voluntariamente ou quando instada por conflito de interesses;
VI - determinar diligências junto ao Poder Concedente, concessionários, permissionários e usuários dos serviços, podendo para tanto ter amplo acesso aos dados e informações relativos aos contratos de sua competência;
VII - promover estudos sobre a qualidade dos serviços públicos concedidos e permitidos com vistas a sua maior eficiência;
[...]
XV - estabelecer padrões de serviço adequado, garantindo ao usuário regularidade, continuidade, eficiência,
segurança, atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade das tarifas;
XVI - exigir, conforme previsto nos contratos de concessão ou permissão, a expansão e a modernização dos
serviços delegados, de modo a buscar a sua universalização e melhoria dos padrões de qualidade, ressalvada
a competência do Estado quanto à definição das políticas setoriais e seu caráter de intermodalidade;
[...]
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Quadro 23 – Excertos da legislação do transporte terrestre e aquaviário no Estado
do Rio de Janeiro
(conclusão)

Excertos da legislação do transporte terrestre e aquaviário no Estado do
Rio de Janeiro
Normativo

Ementa / Fonte

Ementa: Institui a Câmara Metropolitana de Integração Governamental do Rio de
Decreto nº 44.905, de
Janeiro e o Grupo Executivo de Gestão Metropolitana e dá outras providências.
11 de agosto de 2014
Fonte: http://www.sinduscon-rio.com.br/n_agenda/d_ 120814/ 44905.pd
Art 1º Fica instituída, sem acréscimo de despesas, a CÂMARA METROPOLITANA DE INTEGRAÇÃO GOVERNAMENTAL DO RIO DE JANEIRO, entidade colegiada composta pelos prefeitos dos municípios integrantes da Região Metropolitana do Rio de Janeiro e presidida pelo Governador do Estado, que tem por objetivo
atuar conjuntamente na definição das políticas públicas para a Região Metropolitana, incluindo um modelo institucional de governança e um sistema de planejamento integrado
§ 1º Constituem-se como atribuições da Câmara Metropolitana de Integração Governamental do Rio de Janeiro:
a) criar um ambiente de cooperação e apoio entre os diversos níveis de governo presentes na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, que possibilite a concertação permanente das ações na Região;
b) propor um novo arcabouço legal e institucional para a Região Metropolitana, consagrando um modelo de governança para a Região;
c) pactuar sobre os projetos e ações de interesse comum e de caráter metropolitano a serem implementados,
definindo e os objetivos a serem alcançados;
d) estabelecer prioridades, metas e prazos referente aos projetos e as ações pactuadas; e)acompanhar e supervisionar a implementação dos projetos e ações definidas para a Região Metropolitana;
f) buscar fontes e alternativas de financiamento para os projetos e ações de caráter metropolitano;
g) estabelecer condições à implementação de parcerias público-privadas de interesse supramunicipal e alcance metropolitano.
[...]

Quadro 24 – Excertos de outras fontes sobre o transporte ferroviário no Estado do
Rio de Janeiro

Excertos de outras fontes sobre o transporte ferroviário no Estado do
Rio de Janeiro
Título

Assunto / Fonte

Site oficial da Super- Assunto: Supervia Trens Urbanos
via
Fonte: http://www.supervia.com.br/
A SuperVia opera o serviço de trens urbanos da Região Metropolitana do Rio de Janeiro.
Para alcançar o maior número de viagens e atender a população nos diferentes horários, os trens seguem programações diferenciadas. Vejam quais são elas:
Trens Paradores: São aqueles que realizam paradas para embarque e desembarque em todas as estações por
onde passam;
Trens Expressos: Atualmente, são trens dos ramais Japeri e Santa Cruz que no trecho entre Central e Deodoro
só realizam paradas na estação Madureira e Maracanã. Apenas em dias úteis.
Trens semidiretos do ramal Japeri: Param em todas as estações entre Japeri e Deodoro; entre Deodoro e Central do Brasil, só fazem paradas nas estações de transferência (Silva Freire, Madureira, Cascadura e Engenho
de Dentro). Serviço somente aos sábados até às 14h sentido Japeri e 9h sentindo Central.
Trens semidiretos do ramal Santa Cruz: Param em todas as estações entre Santa Cruz e Deodoro; entre Deodoro e Central do Brasil, só fazem paradas nas estações de transferência (São Francisco Xavier, Silva Freire,
Engenho de Dentro, Cascadura e Madureira). Serviço somente aos sábados até às 14h sentido Santa Cruz e
9h sentindo Central.
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Figura 20 – Organograma do setor de transportes do Estado do Rio de Janeiro

Fonte: elaborado com base na legislação constante do Quadro 23.
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Rio de Janeiro / Rio de Janeiro
Quadro 25 – Excertos da legislação do transporte terrestre e aquaviário no
Município do Rio de Janeiro/ RJ

Excertos da legislação do transporte terrestre e aquaviário no Município do Rio de
Janeiro
Normativo

Ementa / Fonte

Ementa: Dispõe sobre a Estrutura Organizacional da Secretaria Municipal de
Decreto nº 26.924, de
Transportes – SMTR e dá outras providências.
23 de agosto de 2006
Fonte: http://smaonline.rio.rj.gov.br/legis_consulta/23296Dec%2026924_2006.pdf
Art. 2º As competências da Secretaria Municipal de Transportes - SMTR são as constantes do Anexo II, que
acompanha o presente ato.
ANEXO II
Competências
002900 SMTR Secretaria Municipal de Transportes
• Formular e executar a Política Municipal de Trânsito e Transportes, integrando-se ao Sistema Nacional de
Trânsito e procedendo à gestão das ações de operação dos transportes urbanos;
• cumprir e fazer cumprir a legislação e as normas de trânsito, em conformidade com o Código de Trânsito Brasileiro.
Ementa: Dispõe sobre as atribuições da SMTR e da EMV/GMRIO na fiscalização
Decreto n° 27.762, de
de trânsito e transportes.
27 de março de 2007
Fonte: http://smaonline.rio.rj.gov.br/ConLegis/pdf/relPdf.asp?24979
Art. 1º Compete à Secretaria Municipal de Transportes - SMTR fiscalizar a atividade regular de transporte remunerado de passageiros no Município do Rio de Janeiro em razão de suas atribuições, aplicando as sanções
previstas nos Códigos Disciplinares específicos de cada modalidade de serviço.
Art. 2º Compete à Secretaria Municipal de Transportes - SMTR fiscalizar e reprimir a atividade irregular de
transporte remunerado de passageiros no Município de Rio de Janeiro, aplicando as sanções previstas no Código de Trânsito Brasileiro - CTB e demais diplomas legais.
Art. 3º Compete a Empresa Municipal de Vigilância / GM RIO, através de seus servidores devidamente credenciados como Agentes da Autoridade de Trânsito, apoiar a SMTR nas ações de fiscalização e repressão ao
transporte irregular remunerado de passageiros, atuando em conjunto com a mesma, ou no desempenho de sua
rotina operacional, respeitando as diretrizes da SMTR.
Art. 4º A SMTR e a GM/Rio poderão realizar operações conjuntas com os órgãos estaduais para a fiscalização
de veículos e sua regularidade documental, bem como de seus condutores.
Ementa: Delega à Secretaria Especial de Concessões e Parcerias Público PrivaDecreto nº 39.042, de
das – SECPAR as competências que menciona e dá outras providências.
6 de agosto de 2014
Fonte: http://smaonline.rio.rj.gov.br/legis_consulta/47034Dec%2039042_2014.pdf
Art. 1º Fica delegado ao Secretário da Secretaria Especial de Concessões e Parcerias Público Privadas SECPAR, nos contratos nos quais o Município do Rio de Janeiro seja representado pela Secretaria Municipal da
Casa Civil, competência para:
[...]
IV – exclusivamente nos contratos de concessão administrativa e patrocinada:
a) exercer a competência conferida à Secretaria Municipal da Casa Civil pelo art. 4º do Regimento Interno do
Conselho Gestor do Programa Municipal de Parcerias Público-Privadas – PROPAR-RIO, aprovado pelo Decreto
nº 32.422, de 21 de junho de 2010, preservadas as atribuições deste;
[...]
c) praticar todos os demais atos e assinar todos os demais contratos, cuja competência já seja conferida à Secretaria Municipal da Casa Civil em matéria de parcerias público privadas.
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Rio Grande do Norte
Quadro 26 – Excertos da legislação do transporte terrestre e aquaviário no Estado do
Rio Grande do Norte
(continua)

Excertos da legislação do transporte terrestre e aquaviário no Estado do
Rio Grande do Norte
Normativo

Ementa / Fonte

Lei Complementar nº Ementa: Dispõe sobre a organização do Poder Executivo do Estado do Rio
163, de 5 de fevereiro Grande do Norte e dá outras providências.
de 1999
Fonte: http://www.al.rn.gov.br/portal/_ups/legislacao//Lei%20Comp.%20163.pdf
Art. 7º A estrutura organizacional básica da Administração Direta compõe-se dos seguintes órgãos:
[...]
II – Secretarias de Estado:
[...]
h) Secretaria de Estado de Infra-Estrutura;
[...]
Art. 31. À Secretaria de Estado de Infra-Estrutura (SIN) compete:
I. promover medidas para implantação da política estadual de viação;
II. definir políticas públicas relativas a energia elétrica, rodovias e serviços de trânsito;
III. controlar, operacional e funcionalmente a aplicação de recursos federais nos setores de obras e transportes
do Estado;
IV. projetar, licitar, executar, fiscalizar e receber, direta ou indiretamente, obras e serviços de engenharia de interesse da Administração Direta, excetuando-se as obras da Secretaria dos Recursos Hídricos e suas vinculadas;
[...]
VII. controlar e fiscalizar os custos operacionais e promover medidas visando a maximização dos investimentos
do Estado nas diferentes modalidades de transporte;
VIII. articular-se com os órgãos e entidades federais do setor e outros órgãos e entidades estaduais;
IX. controlar e fiscalizar a concessão de serviços de transportes e os padrões de segurança e de qualidade em
sua execução;
X. controlar e supervisionar obras e serviços executados pelos órgãos da Administração Direta e Indireta a ela
vinculados;
XI. coordenar e, quando for o caso, executar as ações do Governo junto aos municípios nas áreas de competência da Secretaria e, mediante convênio, nas das demais; e
[...]
Art. 40. Ao Departamento de Estradas e Rodagem do Rio Grande do Norte (DER) compete:
I. assessorar o Governador do Estado em tudo que se refira as atividades rodoviárias estaduais;
II. fazer estudos econômicos, sociais, administrativos, estatísticos e de engenharia necessários ao planejamento e execução das atividades rodoviárias;
III. elaborar o Plano Rodoviário do Estado e proceder periodicamente a sua revisão;
IV. executar o Plano Rodoviário do Estado;
V. controlar, fiscalizar e receber as obras rodoviárias estaduais cuja execução tenha sido adjudicada;
VI. conservar permanentemente as estradas de rodagem, pontes e demais obras complementares que integram o sistema rodoviário do Estado;
[...]
XII. coordenar, controlar e fiscalizar a exploração os serviços de transporte coletivo intermunicipal, no território
do Estado;
XIII. permitir ou autorizar a concessão de exploração dos serviços do inciso anterior por terceiros na forma regulada em lei;
XIV. prestar informações ao público sobre itinerários de transporte coletivos, distância, estado de conservação
das rodovias e recursos disponíveis ao longo destas;
XV. elaborar, editar e manter atualizado o Mapa Rodoviário do Estado;
[...]
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Quadro 26 – Excertos da legislação do transporte terrestre e aquaviário no Estado do
Rio Grande do Norte
(continuação)

Excertos da legislação do transporte terrestre e aquaviário no Estado do
Rio Grande do Norte
Normativo

Ementa / Fonte

ANEXO I
Vinculação das entidades da administração indireta às secretarias de estado
[...]
IX – à Secretaria de Estado de Infra-Estrutura, a autarquia Departamento de Estradas e Rodagem do Rio
Grande do Norte (DER/RN) [...].
Ementa: Consolida o Regulamento dos Serviços de Transporte Coletivo Rodoviário Intermunicipal de Passageiros e Revoga os Decretos nº 13.508, de 11 de seDecreto nº 16.225, de tembro de 1997, 14.036, de 25 de junho de 1998, 14.381, de 29 de março de 1999,
30 de julho de 2002
14.455, de 22 de junho de 1999, 15.277, de 15 de janeiro de 2001, e o 16.085 de 29
de maio de 2002.
Fonte: http://adcon.rn.gov.br/ACERVO/gac/DOC/DOC000000000058416.PDF
Art. 1º Os Serviços de Transporte Coletivo Rodoviário Intermunicipal de Passageiros do Estado do Rio Grande
do Norte – STIP/RN, caracterizados como prestação de serviço público, reger-se-ão pelo presente Decreto,
bem assim pelas normas complementares, editadas pela autoridade competente, sendo explorados diretamente pelo Estado, por pessoas jurídicas de direito privado, mediante concessão, permissão ou autorização, observados os princípios da licitação.
Art. 3º Ao Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Rio Grande do Norte – DER/RN compete o
planejamento, a regulamentação, a concessão, a permissão, a autorização, a fiscalização e o controle dos Serviços de Transporte Coletivo Rodoviário Intermunicipal de Passageiros, bem como promover a implantação e o
funcionamento de Terminais Rodoviários de Passageiros e respectivos Pontos de Apoio.
[...]
Art. 8º As ligações entre localidades serão realizadas através de diversas linhas, com itinerários e extensões
determinados, classificadas em:
a) Linha Direta (LDI) – é a que liga qualquer sede municipal diretamente à Capital;
b) Linha Alimentadora (LAL) – é aquela que assegura a ligação de uma sede de Distrito ou sede de Município à
Capital, através de Integração;
c) Linha Transversal (LTV) – é aquela que efetua a ligação entre Municípios, com exceção da Cidade de Natal,
sem as características operacionais da Linha Alimentadora;
d) Linha Troncal (LTR) – é aquela que liga as sedes municipais dotadas de Terminal de Integração com a Capital, conectada com Linhas Alimentadoras.
Art. 9º Os Serviços de Transporte Coletivo Rodoviário Intermunicipal de Passageiros são aqueles relacionados
com o processamento e a movimentação de usuários, entre dois ou mais municípios, desde que não ultrapassem os limites do Estado, classificando-se, conforme as suas características, em:
I. Serviços de Transporte Regular - STR:
a) de característica rodoviária;
b) de característica semi-urbana.
II. Serviços de Transporte Opcional de Médio Porte - TOMP:
a) de característica rodoviária;
b) de característica semi-urbana.
III. Serviços de Transporte Especial:
a) turísticos;
b) escolares;
c) fretamento contínuo;
d) fretamento eventual;
Art. 10. Os Serviços de Transporte Regular Por Ônibus de Característica Rodoviária podem, ainda, ser classificados, segundo a função e o equipamento utilizado, nas seguintes modalidades:
I. serviço rodoviário convencional;
II. serviço rodoviário expresso.
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Quadro 26 – Excertos da legislação do transporte terrestre e aquaviário no Estado do
Rio Grande do Norte
(conclusão)

Excertos da legislação do transporte terrestre e aquaviário no Estado do
Rio Grande do Norte
Normativo

Ementa / Fonte

Art. 11. Os Serviços de Transporte Regular por Ônibus de Característica Semi-urbana podem, ainda, ser classificados, segundo a função e o equipamento utilizado, nas seguintes modalidades:
I. serviço semi-urbano convencional;
II. serviço semi-urbano expresso.
Art. 12. Os serviços a que se refere o Art. 9º deste Decreto, ficam assim definidos:
I - SERVIÇOS DE TRANSPORTE REGULAR – São aqueles voltados para o atendimento permanente das necessidades de transportes da população, realizados entre dois ou mais municípios, sendo permitido o transporte de passageiros em pé, de acordo com as características veiculares definidas no Art. 47, inciso I, subdividindo-se em:
a) de característica rodoviária – são aqueles realizados em regime de freqüência intermitente, com itinerários,
quadro de horários e seccionamentos definidos pelo DER/RN, operados com veículos dotados de portabagagem, que podem ainda dispor de ar refrigerado, de acordo com as modalidades dos serviços;
b) de característica semi-urbana – são aqueles realizados em regime de freqüência contínua, com itinerários e
quadro de horários definidos, com paradas definidas em consonância com o Órgão Gestor Municipal ou com o
Órgão Metropolitano que venha a substituí-lo. Caso haja ausência de oferta, é possível a utilização de seccionamento metropolitano, prioritariamente para operadora da Região Metropolitana de Natal, mediante análise e
autorização do DER. Os veículos utilizados nessa característica de serviço poderão dispor de ar refrigerado de
acordo com a classificação da linha;
II - SERVIÇOS DE TRANSPORTE OPCIONAL DE MÉDIO PORTE – são aqueles realizados em caráter alternativo e complementar aos serviços de transporte regular, com a utilização de veículos de médio porte, sendo
permitido o transporte de passageiro em pé, desde que o veículo seja dotado de corredor central e observado o
disposto no inciso I do art. 13, com capacidade nominal de acordo com as características veiculares definidas
no Art. 47, inciso II, subdividindo-se em:
a) de característica rodoviária – são aqueles realizados em regime de freqüência intermitente, com itinerários e
quadros de horários definidos, não sendo permitidos seccionamentos que liguem municípios da Região Metropolitana, com veículos dotados de porta-bagagem, que podem ainda dispor de ar refrigerado, de acordo com a
classificação da linha;
b) de característica semi-urbana – são aqueles realizados em regime de freqüência contínua, com itinerários e
quadro de horários definidos, com paradas definidas em consonância com o Órgão Gestor Municipal ou com o
Órgão Metropolitano que venha a substituí-lo. Caso haja ausência de oferta, é possível a utilização de seccionamento metropolitano, prioritariamente para operadora da Região Metropolitana de Natal, mediante análise e
autorização do DER. Os veículos utilizados nessa característica de serviço poderão dispor de ar refrigerado de
acordo com a classificação da linha;
III. SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESPECIAL – são aqueles realizados sem venda de passagem, entre
02(dois) ou mais municípios, mediante contrato específico, para o atendimento às necessidades de transporte
de grupos de pessoas, cuja viagem tenha objetivo comum e específico.
Art. 13. Os serviços a que se referem os Artigos 10º e 11º deste Decreto são assim definidos: I. Serviço rodoviário convencional – é aquele cuja viagem tem origem e/ou destino em terminais rodoviários, sendo permitido
o transporte de passageiros em pé, nas linhas com extensão de até 250 km (duzentos e cinqüenta quilômetros), observadas as limitações seguintes, em função da extensão da linha:
II. Serviço rodoviário expresso – é aquele cuja viagem tem origem e destino em terminais rodoviários, realizado
com o objetivo de qualificar a oferta do serviço previsto no inciso anterior, assegurando-se ao usuário a escolha
de atendimento diferenciado, vedado o transporte de passageiros em pé;
III. Serviço semi-urbano convencional – é aquele cuja viagem tem origem em um dos Municípios da Região
Metropolitana do Natal e Ponto de Retorno no município de Natal, sendo permitido o transporte de passageiro
em pé, limitado a 50% do numero de assento do veículo.
IV. Serviço semi-urbano expresso – é aquele realizado com o objetivo de qualificar a oferta do serviço definido
no inciso anterior, assegurando-se ao usuário a escolha de atendimento diferenciado, vedado o transporte de
passageiros em pé.
Parágrafo único. Os serviços previstos nos incisos II e IV acima serão considerados serviços complementares
às linhas existentes, operando dentro das mesmas características técnicas, qualificando o serviço, não sendo,
por conseguinte, considerado como outro serviço, desnecessário submetê-los a processo licitatório. Esses serviços para serem caracterizados como opcionais, deverão ter, necessariamente, diferenciação tarifária com o
serviço convencional da mesma linha.
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Figura 21 – Organograma do setor de transportes do Estado do Rio Grande do Norte

Fonte: elaborado com base na legislação constante do Quadro 26.
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Rio Grande do Sul
Quadro 27 - Excertos da legislação do transporte terrestre e aquaviário no Estado do
Rio Grande do Sul
(continua)

Excertos da legislação do transporte terrestre e aquaviário no Estado do
Rio Grande do Sul
Normativo

Ementa / Fonte

Ementa: Dispõe sôbre o transporte coletivo rodoviário intermunicipal e dá ouLei nº 3.080, de 28 de tras providências.
dezembro de 1956
Fonte: http://www.al.rs.gov.br/legiscomp/arquivo.asp?Rotulo=Lei nº
3080&idNorma=835&tipo=pdf
Art. 1º O transporte coletivo rodoviário intermunicipal, realizado no território do Estado, é um serviço público e
será explorado dirétamente ou mediante autorização ou concessão.
Art. 4º Entende-se por linha o tráfego regular feito através de um dado itinerário, por veículos de transporte coletivo de categoria determinada, entre dois pontos considerados início e fim de trajeto.
Parágrafo único. O conceito de linha a que se refere êste artigo estende-se às linhas de caráter periódico, destinadas aos balneários marítimos do Estado.
§ 1º Por ocasião das temporadas balneárias do Estado e em período de festividades, serão licenciadas linhas
temporárias, durante prazo fixado pelo poder concedente, de maneira a satisfazer integralmente o interêsse
público.
§ 2º Nos casos do parágrafo anterior, as respectivas licenças deverão ser dadas aos concessionários preferentes, na conformidade do artigo 26. Verificando, porém, o DAER que o preferente não está em condições de
atender a contento as exigências da linha temporária, a licença será deferida a outra emprêsa, preferencialmente entre as registradas no DAER, observada a conveniência dos serviços.
Art. 5º Para os efeitos desta Lei, a alteração de itinerário, supressão de trecho, prolongamento do percurso ou
mudança de classificação dos veículos em determinada linha, implica, necessàriamente, no estabelecimento
de outra.
Art. 6º A autorização e a concessão abrange os serviços de passageiros, bagagens e encomendas.
Art. 7º Compete ao Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (DAER) a autorização e a concessão
para o transporte coletivo rodoviário intermunicipal.
Art. 8º Nenhum transporte coletivo rodoviário intermunicipal poderá ser realizado sem prévia autorização e precedida de concorrência pública.
§ 1º Poderão ser fornecidas, independente de concorrência pública licenças a título precário, nos seguintes casos:
a ) para viagem sem caráter de linha;
b) para linhas eventuais ou temporárias;
c) para viagens de turismo, assim consideradas aquelas que ofereçam maiores vantagens aos passageiros do
que o simples transporte;
d) para as linhas regulares, no período que antecede ao julgamento das respectivas concorrências; e
e) para coleta de dados destinados ao exame da conveniência e necessidade de linha.
§ 2º Nos casos das letras "b" e "e" terá prioridade na licença a título precário o concessionário que fôr preferente, na forma do art. 26.
Art. 9º Na concorrência pública de que trata o artigo anterior só serão apreciadas as propostas acompanhadas
de prova de:
a) antecedentes dos dirigentes da emprêsa;
b) depósito da caução.
Art. 10. A autorização para linha terá a duração de um ano, a partir da data da assinatura do têrmo de compromisso. As licenças a título precário terão a duração fixada no despacho de deferimento, não excedendo a
seis meses.
Art. 12. A autorização para o transporte coletivo rodoviário intermunicipal é intransferível.
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Quadro 27 - Excertos da legislação do transporte terrestre e aquaviário no Estado do
Rio Grande do Sul
(continuação)

Excertos da legislação do transporte terrestre e aquaviário no Estado do
Rio Grande do Sul
Normativo

Ementa / Fonte

Art. 16. Findo o período de experiência da autorização serão concedidos aos permissionários os serviços de
boa qualidade.
§ 1º São considerados de boa qualidade, para os efeitos desta lei, os serviços prestados pelos permissionários
com autorização definitiva assegurada, nos têrmos da Lei 1.570, de 5 de outubro de 1951.
§ 2º Dentro de sessenta dias, os permissionários com autorização definitiva, referidas no parágrafo anterior,
poderão optar pela concessão a prazo certo.
[...]
Ementa: Aprova o regulamento do serviço de transporte coletivo.
Decreto nº 7.728, de
Fonte: http://www.al.rs.gov.br/legis/M010/M0100099.ASP?Hid_Tipo=TEXTO&Hid
27 de março de 1957
_TodasNormas=62&hTexto=&Hid_IDNorma=62
Art. 1º O transporte coletivo rodoviário intermunicipal, realizado no território do Estado, é um serviço público e
será explorado diretamente ou mediante autorização ou concessão.
Art. 2º É intermunicipal, para os efeitos dêste Regulamento, o transporte coletivo executado entre dois ou mais
municípios, por estradas federais, estaduais ou municipais.
§ 1º A autorização e a concessão abrangem os serviços de passageiros, bagagens e encomendas.
§ 2º Compete ao Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem - DAER - a autorização e a concessão para o transporte coletivo rodoviário intermunicipal.
Art. 4º Entende-se por linha o tráfego regular, feito através de um dado itinerário, por veículos de transporte coletivo, entre dois pontos considerados início e fim de trajeto. (redação dada pelo Decreto nº 22.624/1973)
[...]
Art. 6º As linhas serão classificadas tendo em vista a categoria dos veículos nelas empregados e segundo as
normas baixadas pelo Diretor Geral do DAER, ouvido, prèviamente, o Conselho de Tráfego.
[...]
Art. 27. Nenhum transporte coletivo rodoviário intermunicipal poderá ser realizado sem prévia autorização precedida de concorrência pública. (redação dada pelo Decreto nº 18.563/1967)
Art. 49. Findo o período de experiência da autorização deferida na forma prevista no artigo 27 dêste Regulamento, e sendo os serviços, a juízo do Conselho de Tráfego, considerados de boa qualidade, ao permissionário
será outorgada a concessão para a exploração da linha.
Art. 50. A outorga de linha a concessionário preferente dar-se-á mediante concessão sendo dispensado o período de experiência da autorização e o contrato será considerado autônomo e terá natureza e duração iguais
às do contrato que tenha originado a preferência. (Redação dada pelo Decreto nº 18.563/1967)
Art. 127. Ao Conselho de Tráfego compete: (Redação dada pelo Decreto nº 22.624/1973)
I - Apreciar todos os assuntos referentes ao tráfego intermunicipal aos serviços das Agências e Estações Rodoviárias.
a) editais de concorrência pública e suas particularidades;
b) qualidade dos serviços prestados por empresas transportadoras e estações rodoviárias;
c) revisão de tarifas;
d) retomada dos serviços;
e) montante das comissões a serem pagas pelas empresas transportadoras às estações rodoviárias, pela venda de passagens e despacho de bagagens e encomendas
f) valor acrescido às indenizações, nos casos de retomada e manifestar-se sobre os laudos de avaliação;
g) fixação dos pontos de parada;
h) transferência de concessão;
i) matéria sobre que for solicitada sua audiência.
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Quadro 27 - Excertos da legislação do transporte terrestre e aquaviário no Estado do
Rio Grande do Sul
(continuação)

Excertos da legislação do transporte terrestre e aquaviário no Estado do
Rio Grande do Sul
Normativo

Ementa / Fonte

III - Decidir sobre:
a) concorrências públicas e administrativas para a concessão de linhas e estações rodoviárias;
b) conveniência do estabelecimento de novas linhas e alterações da categoria de veículos empregados em linhas já autorizadas ou concedidas;
c) preferências nos casos previstos neste regulamento e nos casos dúbios;
d) estabelecimento de novos horários;
e) prorrogação de concessões;
f) deferimento de licenças nos casos das letras "b" e "e" do artigo 32 deste Regulamento;
g) imposição de multas de valor igual a um salário mínimo regional e outras penalidades maiores;
h) medidas acauteladoras da boa marcha dos serviços autorizados ou concedidos;
i) cancelamento ou alteração de horários deferidos e considerados prejudiciais a outras empresas ou que não
consultem o interesse público;
j) em grau de recurso, assuntos relativos ao tráfego coletivo intermunicipal de passageiros e aos serviços de
estações rodoviárias.
Parágrafo único. Das decisões não unânimes do Conselho de Tráfego cabe recurso com efeito suspensivo,
dentro de 10 dias a contar da intimação, para o Conselho Rodoviário do DAER.
Ementa: Dispôs sobre a concessão e permissão de serviços públicos no Estado.
Lei nº 10.086, de 24
Fonte: http://www.al.rs.gov.br/legis/M010/M0100099.ASP?Hid_Tipo=TEXTO&Hid_
de janeiro de 1994
TodasNormas=13876&hTexto=&Hid_IDNorma=13876
Art. 1º A concessão de serviços públicos precedida ou não da execução de obras públicas, e a permissão de
serviços públicos reger-se-ão por esta Lei.
Ementa: Cria a Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos DelegaLei nº 10.931, de 9 de dos do Rio Grande do Sul.
janeiro de 1997
Fonte: http://www.al.rs.gov.br/legiscomp/arquivo.asp?Rotulo=Lei nº
10931&idNorma=28&tipo=pdf
Art. 1º Fica criada a Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Rio Grande do Sul AGERGS, com natureza autárquica, dotada de autonomia financeira, funcional e administrativa, com sede na
Capital do Estado.
Art. 3º Compete à AGERGS, a regulação dos serviços públicos delegados prestados no Estado do Rio Grande
do Sul e de sua competência ou a ele delegados por outros entes federados, em decorrência de norma legal ou
regulamentar, disposição convenial ou contratual. (Redação dada pela Lei nº 11.292/98)
Parágrafo único. A atividade reguladora da AGERGS será exercida, em especial, nas seguintes áreas: (Redação dada pela Lei nº 11.292/98)
a) saneamento; (Redação dada pela Lei nº 11.292/98)
b) energia elétrica; (Redação dada pela Lei nº 11.292/98)
c) rodovias; (Redação dada pela Lei nº 11.292/98)
d) telecomunicações; (Redação dada pela Lei nº 11.292/98)
e) portos e hidrovias; (Redação dada pela Lei nº 11.292/98)
f) irrigação; (Redação dada pela Lei nº 11.292/98)
g) transportes intermunicipais de passageiros, inclusive suas estações; (Redação dada pela Lei nº 11.292/98)
h) aeroportos; (Redação dada pela Lei nº 11.292/98)
i) distribuição de gás canalizado; (Redação dada pela Lei nº 11.292/98)
j) inspeção de segurança veicular. (Redação dada pela Lei nº 11.292/98)
Art. 4º Compete ainda à AGERGS:
I - garantir a aplicação do princípio da isonomia no acesso e uso dos serviços públicos por ela regulados; (Redação dada pela Lei nº 11.292/98)
II - buscar a modicidade das tarifas e o justo retorno dos investimentos; (Redação dada pela Lei nº 11.292/98)
III - cumprir e fazer cumprir, no Estado do Rio Grande do Sul, a legislação específica relacionada aos serviços
públicos delegados; (Redação dada pela Lei nº 11.292/98)
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Quadro 27 - Excertos da legislação do transporte terrestre e aquaviário no Estado do
Rio Grande do Sul
(continuação)

Excertos da legislação do transporte terrestre e aquaviário no Estado do
Rio Grande do Sul
Normativo

Ementa / Fonte

IV - homologar os contratos e demais instrumentos celebrados, assim como seus aditamentos ou extinções,
nas áreas sob sua regulação, zelando pelo seu fiel cumprimento, [...]; (Redação dada pela Lei nº 11.292/98)
V - fixar, reajustar, revisar, homologar ou encaminhar, ao ente delegante, tarifas, seus valores e estruturas;
(Redação dada pela Lei nº 11.292/98)
VI - orientar a confecção dos editais de licitação e homologá-los, objetivando à
delegação de serviços públicos no Estado do Rio Grande do Sul; (Redação dada pela Lei nº 11.292/98)
VII - propor novas delegações de serviços públicos no Estado do Rio Grande do Sul, bem como o aditamento
ou a extinção dos contratos em vigor; (Redação dada pela Lei nº 11.292/98) [...]
XI - fiscalizar a qualidade dos serviços, por meio de indicadores e procedimentos amostrais; (Redação dada
pela Lei nº 11.292/98)
XII - aplicar sanções decorrentes da inobservância da legislação vigente ou por descumprimento dos contratos
de concessão ou permissão ou de atos de autorização do serviço público; (Redação dada pela Lei nº
11.292/98) [...]
Ementa: Institui o Sistema Estadual de Transporte Metropolitano Coletivo de
Passageiros - SETM, cria o Conselho Estadual de Transporte Metropolitano CoLei nº 11.127, de 9 de
letivo de Passageiros - CETM e dá outras providências.
fevereiro de 1998
Fonte: http://www.al.rs.gov.br/legiscomp/arquivo.asp?Rotulo=Lei nº
11127&idNorma=159&tipo=pdf
Art. 1º Fica instituído o Sistema Estadual de Transporte Metropolitano Coletivo de Passageiros - SETM, com a
finalidade de definir e executar a política de transporte coletivo de regiões metropolitanas do Estado do Rio
Grande do Sul, instituídas em consonância com o artigo 16 da Constituição Estadual.
Art. 3º É considerado metropolitano, para os efeitos desta Lei, o transporte coletivo de passageiros executado
entre dois ou mais municípios, por vias federais, estaduais ou municipais, no âmbito das regiões metropolitanas
do Estado.
§ 1º Constituem serviços de transporte metropolitano, ainda:
I - as linhas intermunicipais que operam mercados metropolitanos por um ou mais itinerários ou variantes, com
um ou mais terminais na origem e destino da concessão, dentro das regiões metropolitanas;
II - linhas entre municípios pertencentes a aglomerações urbanas;
III - linhas de integração, tanto modal como intermodal, com função intermunicipal;
IV - serviços ou rotas intermunicipais contratados por entidades públicas ou privadas para seus empregados,
servidores ou alunos.
§ 2º Não estão sujeitos às disposições desta Lei os serviços de transporte coletivo metropolitano de passageiros executados por entidades, públicas ou privadas, sem fins lucrativos.
Art. 4º Integram o Sistema Estadual de Transporte Metropolitano Coletivo de Passageiros - SETM os seguintes órgãos e entidades:
I - a Secretaria da Coordenação e Planejamento - SCP;
II - a Fundação de Planejamento Metropolitano e Regional - METROPLAN, como órgão de planejamento, de
coordenação, de fiscalização e de gestão;
III - o Conselho Estadual de Transporte Metropolitano Coletivo de Passageiros - CETM, como órgão deliberativo e normativo; e
IV - as empresas, entidades e demais órgãos executores das funções ou serviços intermunicipais de transporte
coletivo de passageiros nas regiões metropolitanas.
Art. 5º Ao Sistema Estadual de Transporte Metropolitano Coletivo de Passageiros - SETM compete, por intermédio da atuação de seus integrantes, planejar, organizar, conceder, gerenciar, fiscalizar, impor sanções administrativas e prestar os serviços de transporte metropolitano coletivo de passageiros, bem como normatizar o
sistema viário de interesse metropolitano, especialmente quanto:
I - aos modos de transporte sobre trilhos, sobre pneus, hidroviários e quaisquer outros que envolvam meios locomotores coletivos de superfície e subterrâneos;
II - à estrutura operacional, que compreende o conjunto de atividades e meios, a administração, a regulamentação, o controle e a fiscalização direta dos serviços de transportes nas conexões intermodais e intramodais e
na infra-estrutura viária e de circulação;
III - à infra-estrutura viária principal e de articulação com os sistemas viários federal, estadual e municipal;
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Quadro 27 - Excertos da legislação do transporte terrestre e aquaviário no Estado do
Rio Grande do Sul
(continuação)

Excertos da legislação do transporte terrestre e aquaviário no Estado do
Rio Grande do Sul
Normativo

Ementa / Fonte

IV - à infra-estrutura complementar de circulação, composta de dispositivos e equipamentos de controle e sinalização de tráfego, horizontal, vertical e semafórica; e
V - às conexões intermodais e intramodais de transportes, tais como: pátios de estacionamento, terminais,
abrigos e outras.
Parágrafo único. O disposto neste artigo não afeta as competências da União, as demais competências do Estado, bem como as dos municípios, em relação às suas respectivas vias.
Art. 6º A Secretaria da Coordenação e Planejamento - SCP, por intermédio de seu titular, será o órgão do Estado que atuará como poder concedente dos serviços públicos essenciais a que se refere esta Lei.
Art. 7º À Fundação de Planejamento Metropolitano e Regional - METROPLAN, como órgão de planejamento,
coordenação, fiscalização e gestão do sistema instituído por esta Lei, compete privativamente:
I - propor as concessões, permissões e autorizações de uso do transporte metropolitano coletivo de passageiros, a serem firmadas pelo Estado;
II - planejar, regulamentar, controlar e fiscalizar a operação do serviço de transporte metropolitano coletivo de
passageiros e das linhas de integração;
III - definir e detalhar, operacionalmente, a rede das modalidades de transporte integrante do sistema metropolitano;
IV - controlar o desempenho das modalidades de transporte metropolitano, garantindo que as políticas e diretrizes sejam compatíveis com as políticas gerais de desenvolvimento da Região Metropolitana;
V - planejar, coordenar e administrar a operação dos terminais e dos pátios de estacionamento das modalidades de transporte metropolitano;
VI - articular e integrar a operação do transporte metropolitano coletivo rodoviário de passageiros com as demais modalidades de transporte;
VII - propor e executar a política tarifária dos serviços de transporte metropolitano e das linhas de integração,
elaborando os respectivos estudos e cálculos tarifários, submetendo-os ao Conselho Estadual de Transporte
Metropolitano Coletivo de Passageiros - CETM, instituído por esta Lei, aplicando as tarifas homologadas pelo
mesmo e aprovadas pelo Poder Executivo Estadual;
VIII - aplicar multas e outras penalidades regulamentares, decorrentes de infrações relativas à prestação de
serviços de transporte metropolitano;
IX - promover o aperfeiçoamento técnico e operacional dos agentes e empresas encarregados da operação
dos serviços;
X - promover estudos de viabilidade e definir prioridades técnicas, econômicas e financeiras dos projetos de interesse comum, relativos ao transporte coletivo e ao sistema viário metropolitanos;
XI - estabelecer e garantir o funcionamento de instrumentos e canais de informação aos usuários;
XII - propor a celebração, pelo Estado, de convênios e acordos com instituições públicas e privadas, nacionais
ou estrangeiras, inclusive firmando os instrumentos, quando cabível;
[...]
XIV - encaminhar consultas e propostas ao Conselho Estadual de Transporte Metropolitano Coletivo de Passageiros - CETM; e
XV - demais atribuições previstas em regulamento.
Art. 8º Fica instituído o Conselho Estadual de Transporte Metropolitano Coletivo de Passageiros - CETM, órgão
deliberativo e normativo do Sistema Estadual de Transporte Metropolitano Coletivo de Passageiros - SETM.
Art. 9º Compete ao Conselho Estadual de Transporte Metropolitano Coletivo de Passageiros - CETM:
I - apreciar e deliberar sobre políticas e diretrizes aplicáveis ao Sistema Estadual de Transporte Metropolitano
Coletivo de Passageiros - SETM, especialmente as concernentes à estrutura tarifária;
II - opinar e deliberar sobre os planos, programas e projetos de alocação de recursos financeiros, no âmbito do
Sistema Estadual de Transporte Metropolitano Coletivo de Passageiros SETM, e formas de sua operacionalização;
III - opinar e deliberar sobre os estudos e cálculos elaborados para a fixação de tarifas do sistema;
IV - compatibilizar as diretrizes, resoluções e normas gerais relativas ao transporte coletivo de passageiros com
aquelas emanadas dos órgãos deliberativos das Regiões Metropolitanas;
V - examinar e aprovar as normas que regem o Sistema Estadual de Transporte Metropolitano Coletivo de
Passageiros - SETM, inclusive aquelas necessárias à complementação ou interpretação de seus regulamentos;
VI - examinar e aprovar propostas para a criação, alteração e extinção de serviços ou linhas;

ANTT/Supas/Suepe - UFSC/LabTrans

153

Estudos e Pesquisas para subsidiar o Aprimoramento do Arcabouço Regulatório do Transporte Ferroviário de Passageiros
Relatório 2A

Quadro 27 - Excertos da legislação do transporte terrestre e aquaviário no Estado do
Rio Grande do Sul
(continuação)

Excertos da legislação do transporte terrestre e aquaviário no Estado do
Rio Grande do Sul
Normativo

Ementa / Fonte

VII - apreciar e julgar, em última instância, os recursos administrativos interpostos em razão de infração às
normas ou de aplicação de penalidades previstas para o transporte metropolitano coletivo de passageiros;
VIII - opinar, emitir parecer e propor medidas sobre os requisitos de qualificação e exigências que devem constar nos editais de licitação pública e nos contratos relativos à exploração dos serviços de transporte metropolitano coletivo de passageiros;
IX - opinar, emitir parecer e propor medidas acauteladoras que assegurem adequado desempenho dos serviços concedidos ou permitidos, tais como: intervenções, cassações de permissões e retomada dos serviços, entre outros;
X - opinar, emitir parecer e propor medidas e providências a respeito de multas e de outras penalidades a serem impostas pelo Sistema Estadual de Transporte Metropolitano Coletivo de Passageiros - SETM; e
XI - opinar e deliberar sobre questões referentes ao transporte metropolitano coletivo de passageiros submetidas ao seu exame e deliberação.
Parágrafo único. Os serviços extraordinários, executados para atender às necessidades excepcionais de transporte, causadas por fatos eventuais, serão implantados e executados sob supervisão e responsabilidade direta
da Fundação de Planejamento Metropolitano e Regional - METROPLAN, "ad referendum" do Conselho Estadual de Transporte Metropolitano Coletivo de Passageiros - CETM.
Ementa: Dispõe sobre as diretrizes para a instituição do Sistema.
Lei nº 11.283, de 23
Fonte: http://www.al.rs.gov.br/legiscomp/arquivo.asp?Rotulo=Lei%20n%BA%
de dezembro de 1998
2011283&idNorma=1109&tipo=pdf
Art. 2º O transporte público intermunicipal de passageiros é serviço público e será explorado diretamente pelo
Estado ou mediante concessão ou permissão de mercado, assim entendido o conjunto economicamente viável
de linhas entre localidades geradoras de demanda por transporte intermunicipal de passageiros. [...]
Ementa: Aprova o Regulamento do Sistema Estadual de Transporte Metropolitano Coletivo de Passageiros, no âmbito das regiões metropolitanas e aglomeraDecreto nº 39.185, de
ções urbanas e dá outras providências.
28 de dezembro de
Fonte: http://www.al.rs.gov.br/legis/M010/M0100099.ASP?Hid_Tipo=TEXTO
1998
&Hid_TodasNormas=5092&hTexto=&Hid_IDNorma=5092
Art. 1º O transporte metropolitano coletivo de passageiros, com características urbanas, realizado no âmbito
das regiões metropolitanas e aglomerações urbanas, é considerado serviço público essencial e será explorado
diretamente ou mediante concessão, permissão ou autorização.
ANEXO
Art. 1º O transporte metropolitano coletivo de passageiros, com características urbanas, realizado no âmbito
das regiões metropolitanas e aglomerações urbanas, é considerado serviço público essencial e será explorado
diretamente ou mediante concessão, permissão ou autorização.
Art. 3º Considera-se serviço metropolitano o transporte coletivo de passageiros, com características urbanas,
executado entre dois ou mais municípios de regiões metropolitanas e aglomerações urbanas.
§ 1º Constituem serviços de transporte metropolitano, ainda:
I - as linhas intermunicipais que operam mercados metropolitanos por um ou mais itinerários ou variantes, com
um ou mais terminais na origem e destino da concessão, dentro de regiões metropolitanas;
II - linhas entre municípios pertencentes a aglomerações urbanas;
III - linhas de integração tanto modal como intermodal, originárias de linhas metropolitanas ou variantes destas,
com função intermunicipal;
IV - serviços ou rotas intermunicipais, contratados por entidades públicas ou privadas, para transporte de seus
empregados, servidores ou alunos.
§ 2º Não estão sujeitos às disposições deste Regulamento os serviços de transporte coletivo metropolitano de
passageiros executados por entidades, públicas ou privadas sem fins lucrativos.
Art. 8º Os serviços privados de fretamento, contratados por pessoas jurídicas públicas ou privadas, em favor
de estudantes, servidores públicos ou empregados, devem ser previamente autorizados pela METROPLAN e
operar com lista geral de passageiros, com sistema especial de identificação destes, não podendo cobrar passagens ao longo do percurso.
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Quadro 27 - Excertos da legislação do transporte terrestre e aquaviário no Estado do
Rio Grande do Sul
(continuação)

Excertos da legislação do transporte terrestre e aquaviário no Estado do
Rio Grande do Sul
Normativo

Ementa / Fonte

Art. 37. Os serviços disciplinados no presente Regulamento ficam assim classificados:
I - Serviços Convencionais - aqueles prestados consoante parâmetros técnico-operacionais previamente estabelecidos com referência a itinerários, frota, frequências, tarifas, períodos de funcionamento, visando ao atendimento às necessidades básicas de transporte nas regiões metropolitanas e em aglomerações urbanas;
II - Serviços Alimentadores - os que funcionam como alimentadores dos serviços Convencionais, tendo como
característica principal a integração àqueles, mesmo que parcial, e obedecendo a parâmetros técnicooperacionais semelhantes aos mencionados no inciso anterior;
III - Serviços Complementares - os que objetivam oferecer aos usuários de transporte, um serviço operacional,
envolvendo características excepcionais de equipamento, modo de operação e tarifa;
IV - Serviços Especiais - aqueles executados através de contatos, objetivando atender o transporte de escolares, trabalhadores e quaisquer outras categorias que usufruam, em grupo, de serviços similares, com periodicidade definida, e os que se constituem em viagens com finalidade recreativa.
Art. 38. A concessão dos serviços poderá ser executada por veículos rodoviários, hidroviários e ferroviários,
mediante prévia autorização do poder concedente.
Art. 39. Incluem-se no âmbito jurisdicional do presente Regulamento, todos os modos urbanos de transportes
públicos de passageiros, a saber:
I - transporte por ônibus de motor a combustão;
II - transporte por ônibus de motor elétrico;
III - transporte por fretamento;
3
IV - transporte por vias fixas;
V - transporte por embarcações;
VI - outros modos de transporte não convencionais, que sejam utilizados para a prestação de serviços e que se
enquadrem nas condições estabelecidas no artigo anterior.
Ementa: Dispõe sobre o Regulamento da Superintendência de Portos e HidroviDecreto nº 42.934, de
as - SPH -, e dá outras providências.
02 de março de 2004
Fonte: http://www.sph.rs.gov.br/sph_2006/content/pdf/regulamento.pdf
Art. 2º A Superintendência de Portos e Hidrovias, Autarquia Estadual, criada pela Lei nº 1.561, de 1º de outubro de 1951, [...] supervisionada pelo Secretário de Estado dos Transportes, nos termos do artigo 2º da LEI Nº
10.356, de 10 de janeiro de 1995, e artigo 1º, inciso V, do DECRETO Nº 35.808, de 31 de janeiro de 1995, e
tendo como base, ainda, os preceitos contidos nas Leis Federais nº 4.860, de 26 de novembro de 1965, e nº
8.630, de 25 de fevereiro de 1993, bem como o Convênio de Delegação nº 001-Portos/97, passa a ser regulamentada pelas presentes disposições, onde será usada, também, a denominação de SPH.
Art. 3º À Superintendência de Portos e Hidrovias compete:
I - administrar os portos e respectivas instalações, abrangidos por delegação da União ao Estado, nos termos
dos convênios, da legislação portuária e das resoluções dos Conselhos de Autoridade Portuária, excluídos os
regulados por lei própria;
II - planejar, coordenar, executar e fiscalizar os serviços e obras de dragagem concernentes ao aprofundamento, melhoramento, ampliação e conservação dos canais de acesso aos portos e das vias navegáveis fluviais e
lacustres do Estado, bem como os serviços e obras de sinalização náutica;
III - elaborar os processos de concessão, delegação, permissão ou, autorização da exploração dos serviços de
transportes aquaviários no território do Estado, bem como dos respectivos terminais hidroportuários, e fiscalizálos, respeitadas as disposições da LEI Nº 10.931, de 9 de janeiro de 1997;
IV - terceirizar ou transferir, mediante licitação, os demais serviços cuja natureza o permita, observado o interesse público;
V - fiscalizar e arrecadar as taxas e tarifas portuárias, bem como a cota de contribuição hidroviária;
VI - transferir a terceiros, para uso público, mediante licitação e sob a forma de arrendamento, as instalações
destinadas às operações de carga, descarga, armazenagem, ensilagem e frigorificação;
VII - terceirizar, mediante licitação, os serviços de dragagem dos canais de acesso aos portos interiores e das
vias fluviais e lacustres do Estado, inclusive docagem e reparação;
VIII - elaborar o Plano Hidroviário do Estado de acordo com a política de transportes estabelecida pelo Governo.
3

Neste caso, entende-se por vias fixas o transporte sobre trilhos.
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Quadro 27 - Excertos da legislação do transporte terrestre e aquaviário no Estado do
Rio Grande do Sul
(continuação)

Excertos da legislação do transporte terrestre e aquaviário no Estado do
Rio Grande do Sul
Normativo

Ementa / Fonte

Ementa: Dispõe sobre o Regulamento do Departamento Autônomo de Estradas
e Rodagem – DAER.
Decreto nº 47.199, de
Fonte:
27 de abril de 2010
http://www.al.rs.gov.br/legis/M010/M0100099.ASP?Hid_Tipo=TEXTO&Hid_TodasNor
mas=54128&hTexto=&Hid_IDNorma=54128
Art. 2º O Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem – DAER-, criado pela Lei nº 750, de 11 de agosto
de 1937, Autarquia Estadual responsável pela gestão do transporte rodoviário do Estado do Rio Grande do Sul,
vinculada à Secretaria de Infra-Estrutura e Logística, é dotado de personalidade jurídica de direito público, com
autonomia administrativa e financeira para atuar, nos termos do artigo 1º da Lei nº 11.090, de 22 de janeiro de
1998, dentro das seguintes áreas:
I - planejamento rodoviário;
II - estudos, projetos e desenvolvimento tecnológico rodoviário;
III - expedição de normas rodoviárias;
IV - construção, operação e conservação rodoviárias;
V - concessão, permissão e autorização, gerência, planejamento e fiscalização do transporte coletivo intermunicipal e de rodovias, observado o disposto na Lei nº 10.931, de 9 de janeiro de 1997; [...]
Art. 3º As atividades operacionais correspondentes às competências referidas no artigo anterior, especialmente
as previstas no inciso IV, poderão ter a sua execução atribuída a terceiros, seja através da contratação de
obras e serviços de engenharia, seja mediante concessões ou permissões, permanecendo a autarquia com a
responsabilidade nas atividades relativas ás áreas de planejamento, gerenciamento e fiscalização.
Parágrafo único. Caberá ao Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem – DAER – a execução das atividades operacionais a que se refere o artigo, enquanto as mesmas não forem transferidas a terceiros [...].
Art. 10. O Conselho de Tráfego, órgão deliberativo colegiado, tem como competência:
I - apreciar a qualidade dos serviços prestados pelos concessionários de linhas de transporte coletivo intermunicipal e pelos concessionários e permissionários de agências e estações rodoviárias;
II - aprovar a revisão de tarifas;
III - aprovar o valor das comissões a serem pagas pelos concessionários de linhas de transporte às agências e
estações rodoviárias pela venda de passagens e despachos de bagagens e encomendas;
IV - aprovar o estabelecimento de novas linhas e novos horários para o transporte coletivo intermunicipal;
V - opinar sobre a duração dos pontos de parada nos limites urbanos;
VI - decidir sobre a prorrogação das concessões de sua área de competência e sobre a retomada dos serviços,
quando e na forma previstas contratualmente;
VII - decidir recursos administrativos sobre a aplicação de penalidades legais e contratuais, em sua área de
competências;
VIII - apreciar todos os assuntos referentes ao tráfego intermunicipal e aos serviços das agências e estações
rodoviárias;
IX - emitir resoluções reguladoras do sistema especial e do sistema regular de transporte rodoviário coletivo intermunicipal de passageiros.
Ementa: Dispõe sobre a estrutura administrativa do Poder Executivo do Estado
Lei nº 13.601, de 1º
do Rio Grande do Sul e dá outras providências.
de janeiro de 2011
Fonte: http://www.al.rs.gov.br/filerepository/repLegis/arquivos/13.601.pdf
Art. 14. O Poder Executivo do Estado do Rio Grande do Sul terá a seguinte estrutura organizacional básica:
(Redação dada pela Lei nº 14.672, de 1º de janeiro de 2015) [...]
III - Governadoria do Estado: [...]
d) Secretaria do Planejamento e Desenvolvimento Regional; [...]
IV - Secretarias de Estado: [...]
j) Secretaria dos Transportes e Mobilidade; [...]
Art. 36. Compete à Secretaria dos Transportes e Mobilidade: (Redação dada pela Lei nº 14.672, de 1º de janeiro de 2015)
I - estabelecer a política de transportes do Estado, compatibilizando as suas iniciativas com as demais áreas do
Governo;
II - realizar projetos, estudos e iniciativas que colaborem na melhoria da logística e dos meios de infraestrutura
e transporte, possibilitando ao usuário os meios de locomoção social e economicamente mais adequados;
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Quadro 27 - Excertos da legislação do transporte terrestre e aquaviário no Estado do
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Excertos da legislação do transporte terrestre e aquaviário no Estado do
Rio Grande do Sul
Normativo

Ementa / Fonte

III - aprimorar os mecanismos de transporte e mobilidade urbana nas regiões metropolitanas, visando compatibilizar os investimentos do setor público e as diferentes modalidades para agregar qualidade à mobilidade coletiva; [...]
V - apreciar e deliberar sobre assuntos relativos à política, planejamento, coordenação e integração dos sistemas de transportes do Estado;
VI - negociar e firmar convênios, acordos, contratos e ajustes, bem como outros instrumentos que interessem
ao setor de transportes do Estado, com quaisquer pessoas de direito público ou privado;
VII - operar adequadamente os serviços de transportes e de terminais, neles incluídos o rodoviário de passageiros, o metroviário, o ferroviário e o hidroviário, zelando pela qualidade, segurança e eficiência desses serviços, quando concedidos, segundo qualquer modalidade de direito permitida, à iniciativa privada;
VIII - elaborar e implementar políticas públicas para transporte de massa e mobilidade urbana [...];
[...]
Ementa: Institui o Sistema Estadual de Transporte Público Intermunicipal de
Passageiros de Longo Curso − SETLC −, em consonância com os arts. 178 e 179
Lei nº 14.667, de 31 da Constituição Estadual.
de dezembro de 2014 Fonte:
http://www.al.rs.gov.br/legis/M010/M0100099.ASP?Hid_Tipo=TEXTO&Hid_TodasNor
mas=61856&hTexto=&Hid_IDNorma=61856
Art. 1° Fica instituído o Sistema Estadual de Transporte Público Intermunicipal de Passageiros de Longo Curso
– SETLC –, com a finalidade de definir e executar a política de transporte intermunicipal de passageiros, em
consonância com os arts. 178 e 179 da Constituição do Estado do Rio Grande do Sul.
Parágrafo único. Integram o SETLC as estações rodoviárias e as linhas intermunicipais não abrangidas pelo
Sistema Estadual de Transporte Metropolitano Coletivo de Passageiros – SETM –, de que trata a Lei n.º
11.127, de 9 de fevereiro de 1998, que institui o SETM e cria o Conselho Estadual de Transporte Metropolitano
Coletivo de Passageiros – CETM – e dá outras providências.
Art. 3º O Estado do Rio Grande do Sul poderá delegar a terceiros, por meio de outorga precedida de licitação
na modalidade concorrência, a prestação e a exploração de serviços públicos do SETLC.
Parágrafo único. As concessões e permissões de serviços de que trata esta Lei sujeitar-se-ão à direção e fiscalização pelo Poder Público Estadual concedente, à legislação nacional de concessões, bem como ao órgão regulador dos serviços delegados, observados os limites de sua competência.
Art. 4º O SETLC, na sua implantação, organização e delegação, observará os princípios de mercado e contará
com mecanismos públicos para aferição de qualidade e boa prestação de serviços com indicadores necessários e vinculativos à administração, aos terceiros outorgados e à gestão do Sistema.
Parágrafo único. Será admitida, em caráter suplementar, a concessão de linhas intermunicipais, tão-somente
para efeito de operacionalização e viabilização econômica dos mercados.
Art. 5º Para efeitos desta Lei, consideram-se: [...]
III - Linha Intermunicipal: tráfego intermunicipal realizado por meio de itinerário definido, por veículo de transporte coletivo rodoviário, entre dois pontos, caracterizados como início e fim do trajeto, em frequência de horários determinados, remunerado pelo usuário por meio de pagamento de tarifa, caracterizando serviço de transporte coletivo de passageiros.
Art. 7º A implantação de novos sistemas e concessões deverá ser realizada de forma gradual e por mercados,
precedida sempre de estudos que indiquem a sua viabilidade operacional e econômica, para garantir a adequada prestação de serviços e evitar o seccionamento ou a interrupção na prestação do serviço público.
Art. 8º O Poder Concedente definirá as regras de transição para a implantação do Sistema e, para tanto, observará o seguinte:
I - criará mecanismos públicos de consulta e debate sobre o Sistema e a sua constituição;
II - criará mecanismos objetivos para a aferição da qualidade geral do Sistema e para a medição específica, por
mercados, das condições de operacionalidade e de equilíbrio econômico e financeiro resultantes dos processos de transição; e
III - constituirá organismo de caráter consultivo obrigatório para efeitos de acompanhamento da implantação do
novo Sistema, que será composto por Usuários, Poder Concedente e Concessionários.
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Figura 22 – Organograma do setor de transportes do Estado do Rio Grande do Sul

Fonte: elaborado com base na legislação constante do Quadro 27.
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Rondônia
Quadro 28 – Excertos da legislação do transporte terrestre e aquaviário no Estado de
Rondônia
(continua)

Excertos da legislação do transporte terrestre e aquaviário no Estado de Rondônia
Normativo

Ementa / Fonte

Lei Complementar nº Ementa: Modifica a Organização Administrativa do Poder Executivo Estadual e
224, de 4 de janeiro dá outras providências.
de 2000
Fonte: http://sapl.al.ro.leg.br/sapl_documentos/norma_juridica/3784_texto_integral
Art. 1º Ficam extintos os seguintes órgãos da Administração Direta, em nível de Secretaria de Estado:
[...]
IV- Secretaria de Obras de Serviços Públicos;
[...]
Art. 7º Ficam alteradas as nomenclaturas ou estruturas dos seguintes órgãos:
I - Secretaria de Estado do Planejamento, Coordenação Geral e Administração, para Secretaria de Estado do
Planejamento e Coordenação Geral; (Redação dada pela Lei Complementar nº 327, de 12 de dezembro de
2005)
[...]
III - Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Rondônia, para Departamento de Viação e Obras
Públicas do Estado de Rondônia;
[...]
Art. 8º Em conseqüência das modificações introduzidas na organização administrativa do Poder Executivo por
esta Lei Complementar, as competências e atribuições de órgãos da Administração Direta e Indireta são transferidas:
[...]
II - da Secretaria de Estado do Planejamento, Coordenação Geral e Administração, para Secretaria de Estado
de Administração; (Redação dada pela Lei Complementar nº 327, de 12 de dezembro de 2005)
[...]
X- da Secretaria de Estado de Obras Públicas, para o Departamento de Viação e Obras Públicas de Rondônia;
[...]
XII - do Departamento de Estradas de Rodagem – DER-RO, para o Departamento de Viação e Obras Públicas
do Estado de Rondônia, as atividades relativas à normatização e fiscalização dos serviços de transporte coletivo intermunicipal;
[...]
Art. 18. Compete aos órgãos de ação de natureza substantiva:
[...]
V- a Secretaria de Estado da Agricultura, Produção e do Desenvolvimento Econômico e Social:
[...]
1- ao Departamento de Viação e Obras Públicas do Estado de Rondônia:
a) elaboração e execução da política de governo, no âmbito das atividades de execução de obras públicas e
sua fiscalização, bem como conservação dos prédios estaduais;
b) elaboração e execução da política de Governo no âmbito das atividades de execução de obras viárias, sua
fiscalização e conservação.
Ementa: Cria a Secretaria de Estado da Administração - SEAD, transforma a Secretaria de Estado do Planejamento, Coordenação Geral e Administração - SELei Complementar nº
PLAD em Secretaria de Estado do Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN,
327, de 12 de dezema Superintendência Estadual de Licitações - SUPEL em Superintendência Estabro de 2005
dual de Compras e Licitações - SUPEL, acrescenta e revoga dispositivos da Lei
Complementar n" 224, de 4 de janeiro de 2000, e dá outras providências.
Fonte: http://sapl.al.ro.leg.br/sapl_documentos/norma_juridica/458_texto_integral
Art. 7º Ficam alteradas as nomenclaturas ou estruturas dos seguintes órgãos:
1 - Secretaria de Estado do Planejamento, Coordenação Geral e Administração, para Secretaria de Estado do
Planejamento e Coordenação Geral.
[...]
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Normativo

Ementa / Fonte

Ementa: Altera dispositivos da Lei Complementar n° 224, de 4 de janeiro de
Lei Complementar nº 2000, no que se refere à nomenclatura, à estrutura, atribuições e competências
335, de 31 de janeiro do Departamento de Viação e Obras Públicas do Estado de Rondônia - DEde 2006
VOP/RO e dá outras providências.
Fonte: http://sapl.al.ro.leg.br/sapl_documentos/norma_juridica/6703_texto_integral
Art. 1º Fica alterada a nomenclatura do Departamento de Viação e Obras Públicas do Estado de Rondônia DEVOP/RO para Departamento de Estradas de Rodagem e Transportes do Estado de Rondônia - DER/RO,
vinculando-o à Secretaria de Estado de Finanças - SEFIN, entidade da administração descentralizada, sob
forma de autarquia, com sede e foro na cidade de Porto Velho e jurisdição em todo o Estado, personalidade jurídica de direito público, autonomia administrativa, técnica, patrimonial e financeira.
Art. 2º O DER/RO tem por finalidade promover, administrar, supervisionar e fiscalizar as obras rodoviárias e os
transportes do Estado de Rondônia, competindo-lhe:
1 - elaborar, executar e fiscalizar todos os serviços técnicos e administrativos concernentes a estudos, projetos,
especificações, orçamentos, locação, construção, reconstrução e melhoramento das estradas de rodagem estaduais, inclusive, pontes e demais obras de arte especiais;
II - autorizar e fiscalizar os serviços intermunicipais do Sistema Estadual de Transportes, compreendendo o
transporte rodoviário e terminais rodoviários, aeroportuários e hidroportuários;
III - realizar os estudos necessários à revisão periódica do Plano Rodoviário Estadual, bem como manter atualizado o mapa da rede rodoviária do Estado;
IV- prestar assistência técnica aos municípios no desenvolvimento de seus sistemas rodoviários;
V - proceder à pesquisa de natureza rodoviária com relação ao conhecimento do solo, sondagens para fundações e pesquisas sobre materiais e revestimentos;
VI - exercer, em estradas de rodagem federais, situadas no território do Estado, as atribuições do órgão federal
concernente, por conta e delegação deste; e
VII - autorizar, gerenciar, fiscalizar e aprovar a utilização das faixas de domínio das rodovias estaduais e federais delegadas.
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Figura 23 – Organograma do setor de transportes do Estado de Rondônia

Fonte: elaborado com base na legislação constante do Quadro 28.
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Roraima
Quadro 29 – Excertos da legislação do transporte terrestre e aquaviário no Estado de Roraima
(continua)

Excertos da legislação do transporte terrestre e aquaviário no Estado de Roraima
Normativo

Ementa / Fonte

Dispõe sobre a reestruturação da Secretaria de Estado de Obras e Serviços PúLei Delegada n° 08, blicos, e dá outras providências.
de 16 de janeiro de Fonte:
2003
http://www.servidor.rr.gov.br/bancodeleis/index.php?option=com_docman&task
=cat_view&gid=25&dir=DESC&order=name&Itemid=26&limit=5&limitstart=5
Art. 1° A Secretaria de Estado de Obras e Serviços Públicos -SOSP, criada pela Lei n° 001, de 26 de janeiro
de 1991, passa a denominar-se Secretaria de Estado da Infra-Estrutura - SEINF.
Art. 2° A Secretaria de Estado da Infra-Estrutura - SEINF, tem por finalidade planejar, organizar, dirigir, coordenar, executar, controlar e avaliar as ações setoriais a cargo de Estado relativas a obras públicas e ao transporte, trânsito e tráfego dos setores terrestre, hidroviário e aeroviário, especialmente nos aspectos da infraestrutura viária, estrutura operacional e logística, radiodifusão e telecomunicação, mecanismo de regulação e
concessão de serviços.
Art. 4º Integra a Secretaria de Infra-estrutura - SEINF, o Conselho Rodoviário Estadual - CRE, órgão deliberativo para apreciação de toda e qualquer matéria relacionada com o Sistema da Infra-Estrutura de transporte rodoviário do Estado.
Ementa: Dispõe sobre a Reorganização Administrativa do Estado de Roraima e
Lei nº 499, de 19 de dá outras providências.
julho de 2005
Fonte: http://www.tjrr.jus.br/legislacao/phocadownload/leisOrdinarias/2005/Lei%20Esta
dual%20499-2005.pdf
Art. 11. A estrutura organizacional básica do Poder Executivo compreende as seguintes unidades: [...]
II - Secretarias de Estado:
[...]
d) Secretaria de Estado da Infra-estrutura - SEINF;
[...]
Art. 31. À Secretaria de Estado da Infra-Estrutura – SEINF, compete:
I - promover estudos para a implantação e desenvolvimento da política estadual de obras e serviços públicos;
II - planejar, coordenar e controlar a execução de obras e serviços públicos a cargo do Estado;
III - desenvolver a formulação da política de desenvolvimento urbano no Estado;
IV - prestar assistência técnica, abrangendo as municipalidades e associações de Municípios no desenvolvimento e aprimoramento de seus serviços e na solução de seus problemas comuns;
V - operar os serviços públicos incluídos na sua área de competência, em especial os relativos a transporte rodoviário e navegação fluvial;
VI - exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços e obras públicas, quando executados sob a forma de concessão;
VII - promover a manutenção e conservação dos prédios públicos e respectivos equipamentos;
VIII - coordenar, supervisionar, fiscalizar e, quando for cabível, executar as atividades governamentais nas
áreas de transportes, energia, habitação, desenvolvimento urbano e edificações;
IX - exercer outras atividades correlatas.
Ementa: Dispõe sobre o Sistema de Transporte Coletivo Rodoviário IntermuniciLei nº 664, de 17 de pal de Passageiros do Estado de Roraima e dá outras providências.
abril de 2008
Fonte: http://www.servidor.rr.gov.br/bancodeleis/index2.php?option=com_docman&
task=doc_view&gid=233&Itemid=26
Art. 1º Esta Lei dispõe sobre o Sistema de Transporte Coletivo Intermunicipal de Passageiros, no território do
Estado, serviço de caráter essencial, a ser fiscalizado pelo órgão estadual competente, podendo ser prestado
diretamente ou mediante permissão ou concessão, que, nestes casos, será concedida através de licitação pública.
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Quadro 29 – Excertos da legislação do transporte terrestre e aquaviário no Estado de Roraima
(continuação)

Excertos da legislação do transporte terrestre e aquaviário no Estado de Roraima
Normativo

Ementa / Fonte

§ 1° O serviço de Transporte Coletivo Intermunicipal de Passageiros será realizado através de ônibus, microônibus e vans, o qual será remunerado através de tarifa pública, a ser fixada no processo licitatório, cobrada do
usuário, através do concessionário.
§ 2° Qualquer serviço de transporte rodoviário de passageiros coletivo intermunicipal realizado com objetivo
comercial efetuado por veículo de aluguel, mesmo que para viagem eventual deverá ser autorizado pelo Conselho Rodoviário Estadual - CRE/RR.
§ 3° Compete ao CRE/RR planejar, executar, conceder autorização, permissão ou concessão e fiscalizar o Sistema de Transporte Coletivo constante da presente Lei.
[...]
Art. 2º Prescindidos do caráter essencial e da licitação pública podem ser concedidos, através de autorização,
os seguintes serviços de transporte coletivo intermunicipal:
I - viagem especial;
II - viagem eventual;
III - viagem de turismo;
IV - serviço de fretamento e transporte escolar; e
V – transporte alternativo.
[...]
Art. 6º A concessão do Serviço de Transporte Coletivo Rodoviário Intermunicipal de Passageiros, bem como, o
de Terminal Rodoviário, será efetuada através de licitação.
Art. 66. Considera-se transporte alternativo de passageiros aquele realizado em veículo com capacidade mínima de 7 (sete) lugares, em horários diferenciados daqueles reservados aos ônibus e microônibus.
Art. 67. Poderão pleitear concessão ou permissão de serviço de transporte intermunicipal de passageiros
quaisquer empresas e cooperativas, desde que preencham os requisitos da Legislação pertinente.
[...]
Anexo único
Para efeito desta Lei, adotam-se os seguintes conceitos e definições: [...]
XII- Linha: o serviço regular de transporte de passageiro realizado entre dois pontos extremos, considerados
início e fim da linha, com itinerário próprio; [...]
XIX- Viagem: o itinerário percorrido pelo veículo em um mesmo sentido, podendo ser:
a) direta: quando não tiver ponto de seção;
b) seccionada: quando tiver ponto de seção;
c) semi-direta: quando todo ponto de seção coincidir com o ponto de parada;
d) eventual: quando se destinar ao atendimento ocasional de transporte turístico, cultural, religioso ou recreativo, em regime de fretamento;
e) especial: quando for destinada ao transporte de pessoal de determinada entidade, através de utilização de
veículos próprios ou mediante contratação com terceiros, em caráter habitual;
f) gratuita ou sem fim comercial: quando ocorrer o transporte em veículo próprio, entre locais preestabelecidos,
sem assumir caráter de serviço aberto ao público.
[...]
XXXV- Fretamento Contínuo: serviço prestado às pessoas jurídicas para transporte de seus empregados, bem
como, às instituições de ensino e/ou agremiações estudantis para transporte de alunos, professores ou associados, mediante contrato escrito entre transportadora e cliente, autorizado pelo CRE/RR;
XXXVI- Fretamento Eventual ou Turístico: é o serviço prestado à pessoa física ou um grupo de pessoas físicas
em circuito fechado, com emissão de nota fiscal e lista de pessoas a serem transportadas por viagem, com
prévia autorização do CRE/RR;
XXXVII- Serviços Acessórios: são aqueles correspondentes ao transporte de malas portais e encomendas e a
exploração de publicidade dos veículos;
XXXVIII- Serviços Especiais: são aqueles realizados mediante autorização do órgão estadual competente, em
regime de fretamento, que corresponde ao transporte rodoviário intermunicipal de passageiros em circuito fechado ou em período de temporada turística;
XXXIX- Transporte Social: é aquele realizado gratuitamente pelos concessionários aos passageiros definidos
em Lei como dispensados do pagamento de passagem no transporte coletivo intermunicipal; [...]
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Quadro 29 – Excertos da legislação do transporte terrestre e aquaviário no Estado de Roraima
(conclusão)

Excertos da legislação do transporte terrestre e aquaviário no Estado de Roraima
Normativo

Ementa / Fonte

Ementa: Dispõe sobre a criação da Agência Reguladora de Serviços Públicos
Lei nº 944, de 30 de Delegados do Estado de Roraima - ARESD/RR, e dá outras providências.
dezembro de 2013
Fonte: http://www.tjrr.jus.br/legislacao/phocadownload/leisOrdinarias/2013/LeiEstadual-944-2013.pdf
Art. 1º Fica instituída a Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Estado de Roraima ARESD/RR, como autarquia de regime especial, com personalidade jurídica de direito público, vinculada à Casa Civil do Governo do Estado de Roraima.
Art. 5º Ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão contratados pela ARESD/RR mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos
os concorrentes.
[...]
Art. 6º A ARESD/RR destina-se a funcionar, nos limites desta Lei e em todo o território estadual, como agente
normativo e regulador da prestação dos serviços públicos delegados de: transporte; saneamento básico; rodovias; sistema penitenciário, além dos que lhe vierem a ser transferidos mediante delegação dos Municípios ou
da União.
[...]
Art. 7º Para que a ARESD/RR possa desincumbir-se da sua finalidade legal, ficam-lhe outorgadas as seguintes
competências:
I - estabelecer, nos termos do Regulamento, as normas técnicas relativas à prestação do serviço público, as
quais deverão, inclusive, fixar indicadores de qualidade a serem observados pelos agentes regulados e os mecanismos de verificação;
II - fiscalizar o cumprimento das obrigações, de natureza legal ou contratual, assumidas pelo prestador do serviço público, sendo garantido o acesso dos seus agentes às instalações integrantes dos serviços e os dados
técnicos, econômicos, contábeis e financeiros dos entes regulados, entre outros que se entendam relevantes
para o exercício de suas competências;
III - promover, nos termos do Regulamento, a autuação do prestador de serviço público que esteja atuando em
desconformidade com as normas reguladoras, garantindo-lhes o contraditório e a ampla defesa;
IV - julgar os processos administrativos e, se for o caso, aplicar as sanções cabíveis, de acordo com a legislação que trata dos contratos de concessão;
V - receber, apurar e encaminhar soluções relativas às reclamações dos usuários, que serão cientificados das
providências tomadas;
VI - receber, apurar e encaminhar soluções relativas aos pleitos formulados pelos agentes regulados ou pelos
usuários;
VII - receber, avaliar e responder às consultas formuladas pelos agentes regulados ou pelos usuários;
VIII - adotar as medidas necessárias para que as minutas dos contratos administrativos a serem firmados estejam de acordo com a legislação em vigor;
IX - acompanhar os processos de revisão tarifária, com o propósito de assegurar a observância da matriz de
riscos estabelecida no contrato;
X - arrecadar suas receitas.

164

ANTT/Suepe/Supas - UFSC/LabTrans

Estudos e Pesquisas para subsidiar o Aprimoramento do Arcabouço Regulatório do Transporte Ferroviário de Passageiros
Relatório 2A

Figura 24 – Organograma do setor de transportes do Estado de Roraima

Fonte: elaborado com base na legislação constante do Quadro 29.

ANTT/Supas/Suepe - UFSC/LabTrans

165

Estudos e Pesquisas para subsidiar o Aprimoramento do Arcabouço Regulatório do Transporte Ferroviário de Passageiros
Relatório 2A

Santa Catarina
Quadro 30 – Excertos da legislação do transporte terrestre e aquaviário no Estado de
Santa Catarina
(continua)

Excertos da legislação do transporte terrestre e aquaviário no Estado de
Santa Catarina
Normativo

Ementa / Fonte

Ementa: Dispõe sobre o serviço público de transporte rodoviário intermunicipal
de passageiros e dá outras providências.
Lei nº 5.684, de 9 de
Fonte: http://www.portaldoservidor.sc.gov.br/ckfinder/userfiles/arquivos/Legislacao
maio de 1980
%20Correlata/Leis%20Ordinarias/1980_-_Lei_Ordinaria_N_5684,_de_09_de_
maio_de_1980.pdf
Art. 3º O transporte rodoviário de passageiros realizados entre dois ou mais Municípios, seja a estrada federal,
estadual ou municipal, será considerado intermunicipal.
Parágrafo único. O transporte regular de passageiros por itinerário determinado, entre dois pontos definidos
com início e término do trajeto, será denominado linha.
Art. 5º A concessão será delegada através de contrato administrativo com prazo de 10 (dez) anos e mediante
processo de concorrência.
[...]
Art. 6º A autorização será definida por ato administrativo, desde que venha atender interesse público inadiável
e emergência transitória.
[...]
Art. 7º A permissão será efetuada através de ato administrativo, precedida de Edital de Consulta, condicionando-se a transportadora a demonstrar capacidade administrativa e técnico-operacional para efeito da execução
do serviço.
Art. 15. O Conselho de Transporte de Passageiros fica transformado em Conselho Estadual de Transporte de
Passageiros, cuja competência, composição, organização e funcionamento será estabelecido por Decreto do
Poder Executivo.
Ementa: Dispõe sobre o serviço público de transporte rodoviário intermunicipal
Decreto nº 12.601, de
de passageiros e dá outras providências.
6 de novembro de
Fonte: http://www.deter.sc.gov.br/arquivos/arquivos/309.309.Decreto%20n.12.6011980
1980-Consolidado.pdf
Art.1º O serviço público de transporte rodoviário intermunicipal de passageiros será planejado, executado, fiscalizado e controlado pelo Departamento de Transportes e Terminais - DETER.
Parágrafo Único. A execução deste serviço público poderá ser delegada à empresas particulares, sob a forma
de licença, autorização, permissão ou concessão.
Art. 3º Para efeito deste Decreto, entende-se por:
[...]
XVII - Linha: ligação regular de transporte rodoviário de passageiros entre duas ou mais localidades, com pontos inicial e final definidos, através de itinerário preestabelecido, com ou sem secionamento;
XVIII - Linha Auxiliar: ligação explorada por determinação da EMCATER, através de autorização, por uma ou
mais transportadoras, em caráter transitório e excepcional, para suprir falta ou deficiência de transporte;
XIX - Linha Múltipla: ligação explorada por mais de uma transportadora;
XX - Linha Rodoviária: linha intermunicipal que presta Serviço Rodoviário;
XXI - Linha Simples: ligação explorada por uma só transportadora;
XXII - Linha Urbana: linha intermunicipal que presta Serviço Urbano;
[...]
XLIV - Viagem: deslocamento efetuado por itinerário definido, entre os pontos inicial e final da linha (terminais
de linha), em um sentido;
XLV - Viagem Comum: aquela em que o veículo pode angariar passageiros ao longo do percurso, nos locais
autorizados, pelos preços constantes do secionamento;
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Quadro 30 – Excertos da legislação do transporte terrestre e aquaviário no Estado de
Santa Catarina
(continuação)

Excertos da legislação do transporte terrestre e aquaviário no Estado de
Santa Catarina
Normativo

Ementa / Fonte

XLVI - Viagem Direta: viagem efetuada entre os terminais da linha, em horário autorizado, sem interrupções para embarque de passageiros ou recepção de encomendas, e para a qual não se admite fracionamento do preço da passagem;
XLVII - Viagem Especial: viagem eventual, em qualquer itinerário sem caráter de linha regular e com fim específico;
XLVIII - Viagem Extraordinária: viagem total da linha, em caráter eventual, em horário diferente dos autorizados, quando a transportadora for exclusiva na ligação, ou na faixa vaga quando houver mais de uma transportadora efetuando a mesma ligação;
XLIX - Viagem Múltipla: viagem executada por outra transportadora, mediante licença ou requisição da EMCATER, para atender demanda transitória excepcional de uma linha;
L - Viagem Ordinária ou Simples: viagem total da linha, em cumprimento a horário autorizado, realizada por um
só veículo;
LI - Viagem Parcial: viagem efetuada em parte do itinerário da linha, cobrindo o secionamento correspondente;
LII - Viagem de Reforço: viagem total da linha, obedecendo rigorosamente o secionamento, em horário autorizado, efetuada por mais de um veículo e com partidas simultâneas;
LIII - Viagem Semidireta: viagem total da linha, em horário determinado, para a qual somente se admite o embarque de passageiros, ou recepção de encomendas, nas localidades correspondentes ao secionamento fixado, seja este restrito ou não.
Art.7º A autorização e a permissão serão delegadas através de Portaria do Diretor Geral do Departamento de
Transportes e Terminais – DETER.
Art. 8º A concessão será delegada por Resolução do Conselho Estadual de Transporte de Passageiros – CTP,
e precedida de concorrência.
Art. 63. De acordo com o tipo de serviço prestado as linhas poderão, a critério do DETER, ser classificadas em
Serviço Urbano – SU.
Art. 111. O Serviço Extensão somente será delegado á transportadora registrada no DETER e mediante licença.
Art. 112. O Serviço de Fretamento será aquele efetuado mediante contrato de locação de veículo, para atender
a necessidades contínuas ou eventuais de transporte coletivo, não submetido à fixação, pelo DETER, de horários e itinerários, sem privilégio de exclusividade e sem cobrança de passagem individual.
Art. 122. Para a realização de Viagem Especial, o veículo deverá portar a devida licença, em modelo próprio
estabelecido pelo DETER.
Art. 123. O Serviço de Transporte Privado será aquele prestado por veículos de propriedade de pessoas jurídicas, para transporte gratuito dos próprios empregados ou escolares, sem objetivo comercial.
Ementa: Aprova norma complementar que dispõe sobre a Autorização e OperaResolução nº 497, de
ção de Linhas de Navegação Interior de Travessia e dá outras providências.
24 de junho de 1985
Fonte: http://www.deter.sc.gov.br/arquivos/arquivos/333.Resolucao_497-85.pdf
Art. 1º A outorga de autorização para a execução de linha de navegação interior de travessia será procedida
na forma da legislação em vigor, de acordo com, a necessidade e demanda do serviço.
Decreto nº 4.014, de Ementa: Dispõe sobre a realização do transporte intermunicipal de passageiros,
15 de outubro de através de viagens especiais a título de turismo e dá outras providências.
1993
Fonte: http://www.deter.sc.gov.br/arquivos/arquivos/319.Decreto_4014-93Original.pdf
Art. 1º Transporte Turístico Intermunicipal é aquele realizado com a finalidade de deslocar pessoas por vias
terrestres, para fins de excursões, passeios locais, traslados e outras programações turísticas, através de
Agência de Turismo com frota própria, devidamente registrada na EMBRATUR e/ou de Transportadora Turística, ambas registradas no Departamento de Transportes e Terminais – DETER.
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Quadro 30 – Excertos da legislação do transporte terrestre e aquaviário no Estado de
Santa Catarina
(continuação)

Excertos da legislação do transporte terrestre e aquaviário no Estado de
Santa Catarina
Normativo

Ementa / Fonte

Art. 2º Considera-se como Transporte Turístico Intermunicipal aquele que é prestado nas seguintes modalidades:
I - excursão é a viagem especial realizada no âmbito intermunicipal, para o atendimento de grupo de pessoas,
organizada por Agência de Turismo, podendo a programação incluir além do transporte a hospedagem, a alimentação e a visitação a locais;
II - traslado é a viagem especial realizada, no âmbito intermunicipal, entre terminais de embarque ou desembarque de passageiros, os meios de hospedagem e/ou locais onde se realizarem eventos turísticos.
Lei Complementar nº Ementa: Dispõe sobre o modelo de gestão e a estrutura organizacional da Ad381, de 7 de maio de ministração Pública Estadual.
2007
Fonte: http://200.192.66.20/alesc/docs/2007/381_2007_lei_complementar_p.doc
Art. 36. A estrutura organizacional básica da Administração Direta compreende:
[...]
XIII - Secretaria de Estado da Infra-Estrutura; e
[...]
Art. 74. À Secretaria de Estado da Infraestrutura compete desenvolver, de forma articulada com as Secretarias
de Estado de Desenvolvimento Regional, as atividades relacionadas com o planejamento, a formulação e a
normatização de políticas, programas, projetos, ações e execuções de obras, inclusive obras para prevenção e
resposta a desastres, referentes a: (Redação do caput dada pela LC 534/11).
I - sistemas de mobilidade:
a) rodoviária;
b) ferroviária;
c) hidroviária;
d) aeroviária;
e) cicloviária;
e f) de pedestre;
II - sistema portuário estadual;
III - promoção de estudos para a elaboração, organização e revisão periódica da Política Estadual de Transportes de Passageiros e Cargas;
IV - promoção de estudos para a elaboração, organização e revisão periódica do Plano Diretor Aeroviário do
Estado;
V - promoção de estudos para a elaboração, organização e revisão periódica do Plano Diretor Ferroviário e do
Plano Diretor Intermodal de Transportes para o Estado;
VI - vinculação sistêmica com os órgãos federais nas suas áreas de atuação; e
VII - apoio e orientação às Secretarias de Estado de Desenvolvimento Regional na execução dos programas,
projetos e ações relativas ao setor da infra-estrutura.
Art. 75. À Secretaria de Estado da Infra-Estrutura cabe, igualmente, coordenar e controlar o Conselho Estadual
de Transportes de Passageiros - CTP, órgão de deliberação coletiva, nas suas competências de:
I - apreciar os assuntos relacionados com o transporte rodoviário intermunicipal de passageiros encaminhados
pelo Departamento de Transporte e Terminais - DETER; e
II - julgar os recursos interpostos contra a imposição de multas aplicadas às empresas que executam o transporte rodoviário intermunicipal de passageiros.
Art. 87. São autarquias as seguintes entidades:
[...]
III - o Departamento Estadual de Infra-Estrutura - DEINFRA;
[...]
VI - o Departamento de Transportes e Terminais - DETER; e
[...]

168

ANTT/Suepe/Supas - UFSC/LabTrans

Estudos e Pesquisas para subsidiar o Aprimoramento do Arcabouço Regulatório do Transporte Ferroviário de Passageiros
Relatório 2A

Quadro 30 – Excertos da legislação do transporte terrestre e aquaviário no Estado de
Santa Catarina
(continuação)

Excertos da legislação do transporte terrestre e aquaviário no Estado de
Santa Catarina
Normativo

Ementa / Fonte

Art. 93. Ao Departamento de Transportes e Terminais - DETER compete: (com acréscimos dado pela Lei
Complementar nº 436, de 07 de janeiro de 2009)
I - executar a Política Estadual de Transportes de Passageiros e Cargas;
II - elaborar e revisar periodicamente o Plano Estadual de Transportes de Passageiros e Cargas, em consonância com a Política Estadual de Transportes de Passageiros e Cargas;
III - licitar e firmar documentos de delegação de serviços de transporte intermunicipal de passageiros, após a
homologação pelo Conselho Estadual de Transportes de Passageiros - CTP;
IV - planejar, executar, fiscalizar, auditar e controlar o serviço público de transporte rodoviário intermunicipal de
passageiros, bem como os serviços de navegação interior de travessias, ou qualquer outro modal de transporte
de massa em nível estadual, incluídos os delegados pela União e Municípios, observada a legislação específica;
V - descentralizar os créditos orçamentários e financeiros para as Secretarias de Estado de Desenvolvimento
Regional, com o objetivo de permitir:
a) a construção e reforma de terminais rodoviários de passageiros e cargas, abrigos de passageiros, terminais
hidroviários de passageiros e atracadouros;
b) a implantação e pavimentação de pátios de manobra e vias de circulação interna de Terminais de Passageiros; e
c) a aquisição e reforma de balsas e outros equipamentos de apoio ao transporte hidroviário de passageiros;
VI - zelar pela segurança e bem estar dos usuários do transporte de passageiros sob sua jurisdição, de forma
articulada com as Secretarias de Estado de Desenvolvimento Regional;
VII - estabelecer normas gerais e específicas sobre o sistema de transporte de passageiros e de cargas sob
sua jurisdição, em consonância com a Política Estadual de Transportes de Passageiros e Cargas;
VIII - fixar e reajustar as tarifas dos serviços delegados, os valores de multas e outros preços de serviços prestados, direta ou indiretamente;
IX - fixar critérios para o cálculo das Tarifas de Utilização dos terminais rodoviários e aquaviários de passageiros para os serviços sob sua jurisdição;
X - cooperar tecnicamente com as Secretarias de Estado de Desenvolvimento Regional na execução de obras
e serviços inerentes a seus objetivos;
XI - realizar programas de pesquisa e de desenvolvimento tecnológico e administrativo promovendo a cooperação técnica com entidades públicas e privadas;
XII - promover a modernização do sistema de transporte de passageiros e cargas sob sua jurisdição;
XIII - fornecer à autoridade competente informações e dados para subsidiar a formulação da Política Estadual
de Transportes de Passageiros e Cargas;
XIV - inscrever em dívida ativa os créditos provenientes de débitos das operadoras do sistema de transporte
sob sua circunscrição;
XV - elaborar o seu orçamento, em consonância com a orientação sistêmica da área de planejamento do Estado;
XVI - delegar e firmar convênio com os Municípios referente ao transporte aquaviário, de forma articulada com
as Secretarias de Estado de Desenvolvimento Regional;
XVII - firmar convênios, acordos, contratos e demais instrumentos legais no exercício de suas atribuições;
XVIII - operar, administrar, manter e reformar, direta ou indiretamente o Terminal Rita Maria; e
XIX - contratar obras e serviços de construção, reforma, ampliação, melhoramento e conservação das instalações e escritórios necessários ao desempenho de suas atividades, bem como a contratação de serviços terceirizados.
Dispõe sobre a organização do Departamento Estadual de Infra-Estrutura Lei Complementar nº
DEINFRA e estabelece outras providências.
382, de 07 de maio de
Fonte: http://server03.pge.sc.gov.br/LegislacaoEstadual/2007/000382-010-0-20072007
001.htm
Art. 1º O Departamento Estadual de Infra-Estrutura - DEINFRA, autarquia vinculada à Secretaria de Estado da
Infra-Estrutura, terá sede e foro na Capital do Estado de Santa Catarina.
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Quadro 30 – Excertos da legislação do transporte terrestre e aquaviário no Estado de
Santa Catarina
(conclusão)

Excertos da legislação do transporte terrestre e aquaviário no Estado de
Santa Catarina
Normativo

Ementa / Fonte

Art. 2º Constitui objetivo do DEINFRA implementar a política formulada pelo Governo do Estado, por intermédio
da Secretaria de Estado da Infra-Estrutura, para a infra-estrutura de transportes, edificações e obras hidráulicas
de Santa Catarina, compreendendo as atividades de administração, planejamento, projeto, construção, operação, manutenção, restauração, reposição, adequação de capacidade e ampliação de bens, obras e serviços de
interesse do Estado, segundo os princípios e diretrizes estabelecidos nesta Lei Complementar.
Parágrafo único. A infra-estrutura de transportes, afeta ao DEINFRA, compreende os sistemas viários, as rodovias, as ferrovias, as vias navegáveis, as instalações portuárias e as aeroviárias.
Art. 3º Ao DEINFRA compete, em conformidade com seu objetivo institucional:
I - implementar a política estadual atinente à infra-estrutura de transportes, edificações e obras hidráulicas, de
forma articulada, sempre que couber, com as Secretarias de Estado de Desenvolvimento Regional;
II - apoiar as Secretarias de Estado de Desenvolvimento Regional, no que se refere à sua área de atuação;
III - administrar, coordenar, elaborar e executar, de forma articulada, sempre que couber, com as Secretarias de
Estado de Desenvolvimento Regional, estudos, projetos, planos, programas, construção, conservação, restauração, reconstrução, melhoramento, ampliação e operação da infra-estrutura de transportes, edificações e
obras hidráulicas de interesse do Estado, incluída a recuperação de áreas de interesse da Defesa Civil;
IV - definir padrões, normas, diretrizes e especificações técnicas para a execução de estudos, projetos, planos,
programas, construção, conservação, restauração, reconstrução, melhoramento, ampliação e operação da infra-estrutura de transportes, edificações e obras hidráulicas de interesse do Estado;
[...]
VIII - exercer o poder de polícia de tráfego e as competências estabelecidas no art. 21 da Lei federal nº 9.503,
de 23 de setembro de 1997, nas rodovias sob a jurisdição do Estado;
[...]

Figura 25 – Organograma do setor de transportes do Estado de Santa Catarina

Fonte: elaborado com base na legislação constante do Quadro 30.
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São Paulo
Quadro 31 – Excertos da legislação do transporte terrestre e aquaviário no Estado de
São Paulo
(continua)

Excertos da legislação do transporte terrestre e aquaviário no Estado de São Paulo
Normativo

Ementa / Fonte

Lei Complementar nº Ementa: Dispõe sobre a Região Metropolitana da Grande São Paulo.
94, de 29 de maio de Fonte: http://www.emtu.sp.gov.br/Sistemas/legislacao/categorias/regioes%20metropo li1974
tanas/1974_leiComp94.htm
Art.1º A Região Metropolitana da Grande São Paulo, nos termos do artigo 164 da Constituição da República e
da Lei Complementar federal n.º 14, de 8 de junho de 1973, constitui comunidade sócio-econômica
que abrange a área territorial dos seguintes Municípios: São Paulo, Arujá, Barueri, Biritiba-Mirim, Caieiras, Cajamar, Carapicuíba, Cotia, Diadema, Embu, Embu Guaçu, Ferraz de Vasconcelos, Francisco Morato, Franco da
Rocha, Guararema, Guarulhos, Itapecerica da Serra, Itapevi, Itaquaquecetuba, Jandira, Juquitiba. Mairiporã,
Mauá, Mogi das Cruzes, Osasco, Pirapora do Bom Jesus, Poá. Ribeirão Pires, Rio Grande da Serra, Santa Izabel, Salesópolis, Santana do Parnaíba, Santo André, São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul, Suzano e
Taboão da Serra.
Art. 2º Reputam-se de interesse metropolitano os seguintes serviços comuns aos municípios que integram ou
que venham a integrar a Região Metropolitana da Grande São Paulo:
[...]
IV - transportes e sistema viário;
[...]
Ementa: Dispõe sobre a aprovação do Regulamento do Serviço Intermunicipal de
Decreto nº 29.912, Transporte Coletivo de passageiros sob fretamento.
de 12 de maio de Fonte:
1989
http://www.emtu.sp.gov.br/sistemas/legislacao/categorias/Fretamento/1989_dec29912.h
tm
Art. 1º O serviço intermunicipal de transporte coletivo de passageiros, sob o regime de fretamento, no Estado de
São Paulo, é disciplinado por este regulamento excluídos aqueles sob gestão metropolitana.
Art. 3º Compete ao Departamento de Estradas de Rodagem autorizar, disciplinar e fiscalizar os serviços previstos neste regulamento, ouvido o Secretário dos Transportes quando for o caso.
Art. 4º Entende-se por serviço de transporte intermunicipal coletivo de passageiros sob fretamento aquele que
se destine à condução de pessoas, sem cobrança individual de passagem, não podendo assumir caráter de serviço aberto ao público.
Art. 5º Os serviços de transporte de passageiros sob fretamento não poderão operar sob o regime de linha regular, salvo autorização justificada do Departamento de Estradas de Rodagem.d
Art. 6º Os serviços de transporte de passageiros sob fretamento classificam-se em:
I - serviço de fretamento contínuo;
II - serviço de fretamento eventual.
Art. 7º Fretamento contínuo é o serviço de transporte de passageiros prestado a pessoa jurídica, mediante contrato escrito, para um determinado número de viagens, destinado ao transporte de usuários definidos, que se
qualificam por manterem vínculo específico com a contratante para desempenho de sua atividade.
[...]
Art. 8º Fretamento eventual é o serviço prestado a um cliente ou a um grupo de pessoas, mediante contrato escrito, para uma viagem.
[...]
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Quadro 31 – Excertos da legislação do transporte terrestre e aquaviário no Estado de
São Paulo
(continuação)

Excertos da legislação do transporte terrestre e aquaviário no Estado de São Paulo
Normativo

Ementa / Fonte

Ementa: Aprova o Regulamento dos Serviços Rodoviários Intermunicipais de
Decreto n° 29.913, de Transporte Coletivo de Passageiros (serviço regular).
12 de maio de 1989
Fonte:
http://www.emtu.sp.gov.br/Sistemas/legislacao/categorias/regular/1989_dec29913.htm
Art. 1º Os serviços rodoviários intermunicipais de transporte coletivo de passageiros (serviço regular) no Estado de São Paulo são disciplinados por este Regulamento, excluídos aqueles sob gestão metropolitana.
Art. 12. A delegação dos serviços de transporte rodoviário coletivo intermunicipal de passageiros far-se-á visando ao interesse público e com observância dos procedimentos, exigências e formas previstas neste Regulamento.
Parágrafo único. Para os efeitos da matéria disciplinada neste Regulamento, denominam-se "linha" a delimitação física e operacional da delegação do serviço; "serviços regulares de transporte", o conjunto de linhas, atributos complementares e o conjunto das disposições legais e regulamentares que disciplinam a matéria; "serviço" pode significar "linha" ou nível de serviço; "transportadora" ou "operadora" a empresa detentora de permissão ou autorização de linha.
Art. 13. [...]
§ 3º Os serviços de transporte coletivo classificam-se em:
1 - rodoviário convencional;
2 - rodoviário especial;
3 - rodoviário leito;
4 - suburbano convencional e
5 - auto-lotação.
§ 4º O serviço rodoviário convencional é aquele que se reveste das seguintes características:
1 - as passagens são adquiridas com antecedência à realização das viagens, proporcionando reserva de lugares;
2 - a origem e o destino das viagens se processam em terminais rodoviários e, na falta destes, em agências de
vendas de passagens, ambos dotados dos requisitos mínimos de capacidade, segurança, higiene e conforto;
3 - utiliza ônibus tipo rodoviário convencional, com especificação própria, identificado, entre outros, por apresentar poltronas individuais, reclináveis, estofadas e numeradas; bagageiros externos e porta-embrulhos internos destinados ao acondicionamento dos volumes que acompanham os passageiros e ao transporte de encomendas;
4 - não permite o transporte de passageiros em pé;
5 - proporciona viagens em geral expressas com número reduzido de paradas, adstritas aos pontos de seção e
aos pontos de apoio;
6 - utiliza rodovias inseridas em regiões predominantemente não conurbadas proporcionando viagens em velocidades relativamente uniformes.
§ 5º O serviço rodoviário especial é aquele que além das características mencionadas no '§ 4.º deste artigo,
dispõem seus ônibus de equipamentos ou atributos adicionais, a serem definidos segundo o padrão do serviço
e tipo de percurso, com tarifa diferenciada.
§ 6º O serviço rodoviário leito é aquele que apresenta as mesmas características do serviço rodoviário convencional, diferenciando-se deste por dispor de poltronas leito e de gabinete sanitário.
§ 7.º - O serviço suburbano convencional é aquele que apresenta as seguintes características:
1 - as passagens são, em geral, cobradas no interior dos ônibus, durante a realização das viagens que, por sua
vez, poderão ser registradas em dispositivos controladores do número de passageiros;
2 - a origem, as paradas intermediárias e o destino relativos às viagens, processam-se, geralmente, em abrigos
de passageiros convencionais;
3 - utiliza ônibus tipo urbano convencional, com especificação própria, identificado, entre outros, por apresentar
poltronas fixas, sem numeração; por dispor no mínimo de duas portas, uma dianteira e outra traseira, destinadas à entrada e saída dos passageiros e por não possuírem bagageiros nem porta-pacotes;
4 - permite o transporte de passageiros em pé com taxa de ocupação pré-fixada;
5 - utiliza vias inscritas predominantemente em regiões com densidades demográficas significativas e que, devido a frequentes paradas, proporcionam viagens com velocidade média inferior àquelas realizadas no serviço
rodoviário.
§ 8.º - O serviço de auto-lotação apresenta as mesmas características mencionadas no serviço rodoviário convencional, diferenciando-se, substancialmente, deste quanto aos veículos que são de quatro rodas, cinco a doze lugares, excluídos o do condutor, não propiciando a circulação de passageiros no seu interior.
[...]
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Quadro 31 – Excertos da legislação do transporte terrestre e aquaviário no Estado de
São Paulo
(continuação)

Excertos da legislação do transporte terrestre e aquaviário no Estado de São Paulo
Normativo

Ementa / Fonte

Art. 17. A exploração dos serviços será delegada:
I - pelo regime de permissão mediante processo seletivo;
II - pelo regime de autorização.
Art. 24. A delegação dos serviços pelo regime de autorização, ressalvada a hipótese prevista no § 3.º do artigo 14 deste Regulamento, será adotada em caso de manifesta urgência no atendimento a situações que possam ocasionar prejuízo aos usuários ou comprometer a regular execução dos serviços.
Art. 52. O Departamento de Estradas de Rodagem - DER, examinado o comportamento dos mercados, poderá
a seu critério, visando a maior eficiência do serviço, por iniciativa própria ou mediante requerimento fundamentado do interessado, promover realização dos seguintes serviços complementares às linhas existentes:
I - viagem parcial;
II - viagem direta;
III - viagem semi-direta;
IV - alteração parcial de itinerário em determinados períodos ou horários;
V - prolongamento em determinados horários;
VI - viagens residuais.
Art. 59. As seguintes modalidades de transporte rodoviários estadual coletivo de passageiros constituem serviço especial:
I - transporte sob fretamento;
II - transporte turístico.
§ 1.º - Entende-se por serviço de transporte intermunicipal coletivo sob regime de fretamento aquele regulado
em decreto estadual específico ressalvada a Região Metropolitana, e que se destine à condução de pessoas entre locais pré-estabelecidos, sem a cobrança individual de passagem, não podendo assumir caráter de serviço aberro ao público.
[...]
§ 5.º - Entende-se por transporte turístico os serviços como tal definidos no Decreto n.º 87.348, de 29 de junho
de 1982. [...]
Ementa: Cria a Secretaria de Estado dos Transportes Metropolitanos e dá proviLei nº 7.450, de 16 de dências correlatas.
julho de 1991
Fonte: http://www.emtu.sp.gov.br/Sistemas/legislacao/categorias/transporte%20me
tropolitano/1991_lei7450.htm
Art. 2º Constitui o campo funcional da Secretaria dos Transportes Metropolitanos:
[...]
c) a outorga de concessões, permissões e autorizações dos serviços, sua fiscalização e a fixação das respectivas tarifas, nos termos da legislação vigente;
[...]
Ementa: Dispõe sobre o regime de concessão de obras públicas, de concessão
Lei nº 7.835, de 8 de e permissão de serviços públicos e dá providências correlatas.
maio de 1992
Fonte: http://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/lei/1992/alteracao-lei-783508.05.1992.html
Art. 1º A concessão de obras públicas e a concessão e a permissão de serviços públicos reger-se-ão por esta
lei e pelo disposto nos regulamentos, editais de licitação e respectivos contratos ou atos de permissão.
Art. 7º A concessão de serviço público será formalizada mediante contrato, ao qual se aplicarão as normas da
legislação sobre licitações e contratos e as demais regras pertinentes desta lei.
Art. 33. A permissão de serviço público será formalizada mediante ato apropriado, ao qual se aplicarão, subsidiariamente, as normas da legislação sobre licitações e contratos e, no que couber, as disposições desta lei relativas às concessões.
Art. 34. A permissão de serviço público somente poderá subsistir enquanto perdurar a situação de urgência
que a tenha justificado.
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Quadro 31 – Excertos da legislação do transporte terrestre e aquaviário no Estado de
São Paulo
(continuação)

Excertos da legislação do transporte terrestre e aquaviário no Estado de São Paulo
Normativo

Ementa / Fonte

Ementa: Autoriza o Poder Executivo a constituir a Companhia Paulista de Trens
Lei nº 7.861, de 28 de
Metropolitanos - CPTM, e dá outras providências.
maio de 1992
Fonte: http://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/lei/1992/lei-7861-28.05.1992.html
Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a constituir uma sociedade de economia mista, sob a denominação
de Companhia Paulista de Trens Metropolitanos – CPTM, para o fim especial de explorar os serviços de transporte de passageiros, sobre trilhos ou guiados, nas entidades regionais do Estado de São Paulo, compreendendo as regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões, na forma do artigo 158 da Constituição do Estado de São Paulo.
Art. 4º A CPTM terá por objeto:
I – planejamento, estudo, projeto, construção, implantação, exploração e manutenção
das obras e serviços de transporte de passageiros, sobre trilhos ou guiados, nas entidades
regionais do Estado de São Paulo;
II – execução das obras e dos serviços complementares ou correlatos, necessários à integração
do sistema de transporte por ela operado ao complexo urbanístico das cidades
servidas pelo sistema;
III – operação de conexões intermodais de transporte de passageiros, no sistema por ela
explorado, como terminais, estacionamentos e outras correlatas;
IV – prestação a terceiros de serviços de transporte de cargas, ou de passageiros, de
passagem pelo território por ela servido;
V – comercialização de marca, patente, nome e insígnia; comercialização de áreas e espaços
para propaganda; prestação de serviços complementares de suporte ao usuário,
por si ou por meio de terceiros, com ou sem cessão de uso predial;
VI – comercialização de tecnologia, direta ou indiretamente, em sociedades ou em consórcios;
prestação de serviços de consultoria, gerenciamento e apoio técnico; prestação de
serviços de operação e manutenção de equipamentos; construção e implantação
de sistemas de transporte e terminais de passageiros, no País ou no exterior; e
VII – edição de jornais, revistas e outras publicações de caráter técnico ou comercial.
Art. 12. A CPTM deverá assumir os sistemas de trens urbanos da Região Metropolitana de
São Paulo, operados pela Companhia Brasileira de Trens Urbanos – CBTU e pela Ferrovia
Paulista S/A. – FEPASA, de forma a assegurar a continuidade e a melhoria dos serviços, para
isso podendo efetuar os necessários acordos operacionais.
Ementa: Estabelece diretrizes para a Organização Regional do Estado de São
Paulo.
Lei Complementar nº Fonte:
760, de 1º de agosto http://www.emplasa.sp.gov.br/sijur/04%20Legisla%C3%A7%C3%A3o%20Estadual%5
de 1994
C04.01.%20Organiza%C3%A7%C3%A3o%20Regional%5C06.%20Lei%20Compleme
ntar%20Estadual%20n%C2%BA%20760,%201%C2%BA%20de%20agosto%20de%2
01994.htm
Art. 1° A Organização Regional do Estado de São Paulo terá por objetivo promover:
I - o planejamento regional para o desenvolvimento sócio-econômico e melhoria da qualidade de vida;
II - a cooperação dos diferentes níveis de governo, mediante a descentralização, articulação e integração de
seus órgãos e entidades da administração direta e indireta atuantes na região, visando ao máximo aproveitamento dos recursos públicos a ela destinados;
III - a utilização racional do território, dos recursos naturais e culturais e a proteção do meio ambiente, mediante
o controle da implantação dos empreendimentos públicos e privados na região;
IV - a integração do planejamento e da execução de funções públicas de interesse comum aos entre públicos
atuantes na região; e
V - a redução das desigualdades sociais e regionais.
Parágrafo único. O Estado, mediante lei, criará um Sistema de Planejamento Regional e Urbano, sob a coordenação da Secretaria de Planejamento e Gestão, com as finalidades de incentivar a organização regional e
coordenar e compatibilizar seus planos e sistemas de caráter regional.

174

ANTT/Suepe/Supas - UFSC/LabTrans

Estudos e Pesquisas para subsidiar o Aprimoramento do Arcabouço Regulatório do Transporte Ferroviário de Passageiros
Relatório 2A

Quadro 31 – Excertos da legislação do transporte terrestre e aquaviário no Estado de
São Paulo
(continuação)

Excertos da legislação do transporte terrestre e aquaviário no Estado de São Paulo
Normativo

Ementa / Fonte

Art. 7° Poderão ser considerados de interesse comum das entidades regionais os seguintes campos funcionais: [...]
II - transporte e sistema viário regionais; [...]
§ 1° O Planejamento dos serviços referidos no inciso II será da competência do Estado e dos Municípios integrantes das respectivas entidades regionais.
§ 2° A operação do transporte coletivo regional será feita pelo Estado, diretamente ou mediante concessão ou
permissão.
Ementa: Cria a Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de TransLei Complementar nº porte do Estado de São Paulo - ARTESP.
914, de 14 de janeiro Fonte:
de 2002
http://www.artesp.sp.gov.br/Media/Default/legislacao/Documento/LEI%20N%C2%B0%
20914,%20DE%2014%20DE%20JANEIRO%20DE%202002-2.pdf
Art. 1º Fica instituída a Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Transporte do Estado de São
Paulo - ARTESP, autarquia de regime especial, vinculada à Secretaria de Estado dos Transportes, dotada de
autonomia orçamentária, financeira, técnica, funcional, administrativa e poder de polícia, com sede e foro na cidade de São Paulo, e prazo de duração indeterminado, com a finalidade de regulamentar e fiscalizar todas as
modalidades de serviços públicos de transporte autorizados, permitidos ou concedidos, no âmbito da Secretaria
de Estado dos Transportes, a entidades de direito privado.
[...]
Art. 4º A ARTESP, no âmbito dos serviços compreendidos em suas finalidades, terá as seguintes atribuições:
I - implementar a política estadual de transportes;
II - vetado;
III - encaminhar ao Secretário de Estado dos Transportes os planos de outorga, instruídos por estudos
específicos de viabilidade técnica e econômica, para a exploração da infra-estrutura e a prestação de serviços
de transporte intermunicipal;
IV - preparar os editais e promover as licitações para a contratação de serviços públicos de transporte,
conforme plano de outorgas aprovado pelo poder concedente;
V - celebrar e gerenciar os contratos de prestação de serviços públicos de transporte, inclusive do transporte
rodoviário intermunicipal de passageiros e do aquaviário;
VI - zelar pela prestação de serviço adequado, considerando-se como tal todo aquele que satisfaça as
condições de regularidade, continuidade, eficiência, segurança, tarifas a fim de restabelecer o equilíbrio
econômico-financeiro do contrato;
IX - avaliar permanentemente a política tarifária, propondo revisões ditadas pelo interesse público;
X - aplicar as penalidades regulamentares e as definidas nos contratos, e nos termos de permissão ou
autorização;
XI - intervir na prestação dos serviços públicos de transporte, autorizados, permitidos ou concedidos, nos casos
previstos em lei ou em contrato;
XII - promover a extinção unilateral ou consensual dos contratos de prestação de serviços públicos de
transporte, autorizados, permitidos ou concedidos, nos casos previstos em lei ou em contrato;
XIII - dirimir, no âmbito técnico-administrativo, divergências entre concessionários, permissionários e
autorizados, e entre esses agentes e usuários;
XIV - deliberar, na esfera administrativa, quanto à interpretação das normas legais e contratuais, no que se
refere a serviços públicos de transporte, fixando a orientação a ser adotada nos casos omissos;
XV - propor ao Secretário dos Transportes declaração de utilidade pública de bens necessários à implantação
de serviços públicos de transporte;
XVI - zelar pela preservação do equilíbrio econômico-financeiro dos contratos;
XVII - atuar na defesa e proteção dos direitos dos usuários e dos demais agentes afetados pelos serviços
públicos de transporte sob seu controle, recebendo petições, representações, reclamações, e promovendo as
devidas apurações;
XVIII - estimular a melhoria da qualidade e aumento de produtividade dos serviços públicos de transporte;
XIX - estimular a competitividade e a livre concorrência quando pertinentes, visando tornar mais adequados os
serviços públicos de transporte e reduzir os seus custos;
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Excertos da legislação do transporte terrestre e aquaviário no Estado de São Paulo
Normativo

Ementa / Fonte

XX - acompanhar o desenvolvimento tecnológico e organizacional dos serviços públicos de transporte;
[...]
XXIII - definir, em benefício dos usuários, a forma de partilha de receitas adicionais não previstas nos contratos
de concessão e associadas à exploração da concessão;
XXIV - arrecadar e aplicar suas receitas;
XXV - adquirir, administrar e alienar seus bens;
XXVI - manter um centro de documentação com a finalidade de disponibilizar publicamente e divulgar dados e
informações de suas atividades;
XXVII - definir um plano uniforme de contas e de informações gerenciais para as concessionárias e
permissionárias, bem como acompanhar permanentemente a sua aplicação;
XXVIII - definir parâmetros e padrões técnicos para a prestação de serviço adequado, consideradas as
especificidades de cada modalidade e de cada contrato ou instrumento de outorga;
XXIX - definir parâmetros e indicadores para a manutenção e atualização dos equipamentos e instalações
necessários à prestação dos serviços públicos de transporte;
XXX - zelar pela contínua preservação das condições de manutenção dos bens inerentes à prestação dos
serviços públicos de transporte, tendo em vista seu adequado estado de conservação à época da reversão
desses bens ao Estado, quando for o caso;
XXXI - definir, na elaboração do edital, os riscos existentes em cada tipo de contrato, atribuindo-os aos
diferentes agentes envolvidos no serviço;
XXXII - promover estudos e pesquisas, visando ao desenvolvimento dos serviços públicos de transporte;
[...]
XXXVIII - exercer as funções de órgão executivo rodoviário, hidroviário, aeroportuário e ferroviário na
circunscrição dos serviços concedidos, permissionados ou autorizados;
[...]
§ 4º No cumprimento de suas atribuições, a ARTESP deverá coibir a prática de serviços de transporte de
passageiros não concedidos, permitidos ou autorizados.
[...]
§ 6º As atribuições previstas neste artigo não abrangem as rodovias administradas pelo Departamento de
Estradas de Rodagem - DER.
Ementa: Dispõe sobre serviços rodoviários intermunicipais de transporLei n° 11.258, de 6 de novem- te coletivo de estudantes.
bro 2002
Fonte: http://www.artesp.sp.gov.br/Media/Default/legislacao/Documento/LEI11258-DE-06-DE-NOVEMBRO-DE-2002-1.pdf
Art. 1º Fica criado o Serviço Rodoviário Intermunicipal de Transporte Coletivo de Estudantes (serviço regular),
a ser prestado por peruas ou outros veículos sem taxímetro, a serem especificados pela Secretaria Estadual
competente.
§ 1º Para efeito desta lei é considerado serviço de fretamento estudantil aquele que apresente os seguintes requisitos:
1. utilização de peruas ou outros veículos sem taxímetro, providos de tacógrafo, com capacidade de seis a vinte
lugares, excluído o do condutor, sendo vedada a circulação de passageiros em seu interior;
2. vetado;
3. aquisição de passagens com antecedência à realização das viagens, mediante reserva de lugares;
4. processamento da origem e do destino das viagens em abrigo de passageiros e, na falta deste, em agência
de venda de passagens, ambos dotados de requisitos mínimos de capacidade, segurança, higiene e conforto;
5. proibição do transporte de passageiros em pé;
6. fornecimento, por parte dos usuários, de atestado de matrícula do estabelecimento de ensino, o qual deve
ser mantido com o transportador no interior do veículo;
7. vetado;
8. veículos e condutores em conformidade com o disposto na Lei n. 9.503, de 23 de setembro de 1997.
§ 2º O Serviço Intermunicipal Rodoviário de Transporte Coletivo de Estudantes será efetuado por pessoa física
ou jurídica.
§ 3º É obrigatório que o veículo esteja segurado, com cobertura de danos em favor de terceiros e dos passageiros transportados.
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São Paulo
(continuação)

Excertos da legislação do transporte terrestre e aquaviário no Estado de São Paulo
Normativo

Ementa / Fonte

Ementa: Aprova o Regulamento do Serviço Rodoviário Intermunicipal de TransDecreto n° 48.073, de porte Coletivo de Estudantes, criado pela Lei n° 11.258, de 6 de novembro de
8 de setembro de 2002.
2003
Fonte: http://www.artesp.sp.gov.br/Media/Default/legislacao/Documento/DECRETO48073-DE-08-DE-SETEMBRO-DE-2003-1.pdf
Art. 1º O Serviço Rodoviário Intermunicipal de Transporte Coletivo de Estudantes, criado pela Lei nº 11.258, de
6 de novembro de 2002, tem por finalidade atender ao deslocamento de ida e retorno de estudantes a estabelecimentos de ensino onde estejam matriculados.
Parágrafo único. Incumbe à Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Transporte do Estado de
São Paulo - ARTESP a administração, o controle e a autorização da prestação do serviço de que trata este artigo, exceto nas regiões metropolitanas.
Art. 2º O Serviço Rodoviário Intermunicipal de Transporte Coletivo de Estudantes será realizado sob o regime
de fretamento contínuo, com as seguintes características:
I - utilização de peruas ou outros veículos similares, sem taxímetro, com capacidade de 6 (seis) a 20 (vinte) lugares, excluído o condutor;
II - processamento da origem e do destino das viagens em abrigo de passageiros e, na falta deste, em agência
de venda de passagens, ambos dotados de requisitos mínimos de capacidade, segurança, higiene e conforto;
III - proibição de circulação de passageiros no interior dos veículos, bem como do transporte de passageiros em
pé;
IV - prestação exclusiva a estudantes, não podendo assumir caráter de serviço aberto ao público;
V - ajuste entre o prestador do serviço e os interessados, mediante contrato individual ou coletivo;
VI - proibição de cobrança de passagens, bem como de remuneração por viagens avulsas.
[...]
Ementa: Reorganiza a Secretaria dos Transportes Metropolitanos e dá providências correlatas.
Decreto nº 49.752, de
Fonte:
4 de julho de 2005
http://www.emtu.sp.gov.br/Sistemas/legislacao/categorias/transporte%20metropolitano
/2005_dec49752.htm
Art. 2º Constitui o campo funcional da Secretaria dos Transportes Metropolitanos:
I - a execução da política estadual de transportes metropolitanos de passageiros para as regiões metropolitanas, abrangendo os sistemas metroviário, ferroviário, de ônibus e trólebus, e demais modais de interesse metropolitano;
II - a organização, a coordenação, a operação e a fiscalização do sistema metropolitano de transportes públicos de passageiros e sua infra-estrutura viária, compreendendo:
a) a realização do planejamento do transporte coletivo de caráter regional e a elaboração, a execução e a fiscalização dos serviços, de programas e obras para o seu cumprimento e controle;
b) o estabelecimento de normas e regulamentos referentes ao planejamento, à implantação, à expansão, à melhoria, à operação, à manutenção e à fiscalização dos serviços;
c) a outorga de concessões e permissões dos serviços, sua fiscalização e a fixação das respectivas tarifas, nos
termos da legislação vigente;
III - a promoção do sistema metropolitano de transportes públicos de passageiros junto aos municípios integrantes das regiões metropolitanas, a qual poderá se realizar em conjunto com outros órgãos públicos ou entidades privadas que atuem no setor.
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Normativo

Ementa / Fonte

Ementa: Alteração do Estatuto Social da Companhia Paulista de Trens MetropoAGE nº 31, de 18 de
litanos – CPTM.
abril de 2008
Fonte: http://perfil.sp.gov.br/site/legislacaoI.asp?atoid=21707
Art. 1º A sociedade por ações denominada COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS - CPTM
é parte integrante da administração indireta do Estado de São Paulo, regendo-se pelo presente estatuto, pela
Lei federal nº 6.404/76 e demais disposições legais aplicáveis.
Art. 2º Constitui objeto da companhia:
I - planejamento, estudo, projeto, construção, implantação, exploração e manutenção das obras e serviços de
transporte de passageiros, sobre trilhos ou guiados, nas entidades regionais do Estado de São Paulo, compreendendo as regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões;
II - execução das obras e dos serviços complementares ou correlatos, necessários à integração do sistema de
transporte por ela operado ao complexo urbanístico das cidades servidas pelo sistema;
III - operação de conexões intermodais de transporte de passageiros no sistema por ela explorado, como terminais, estacionamentos e outras correlatas;
IV - prestação a terceiros de serviços de transporte de cargas, ou de passageiros, de passagem pelo território
por ela servido;
V - comercialização de marca, patente, nome e insígnia; comercialização de áreas e espaços para propaganda;
prestação de serviços complementares de suporte ao usuário, por si ou por meio de terceiros, com ou sem
cessão de uso predial;
VI - comercialização de tecnologia, direta ou indiretamente, em sociedades ou em consórcios; prestação de
serviços de consultoria, gerenciamento e apoio técnico; prestação de serviços de operação e manutenção de
equipamentos; construção e implantação de sistemas de transporte e terminais de passageiros, no país ou no
exterior;
VII - edição de jornais, revistas e outras publicações de caráter técnico ou comercial.
Ementa: Altera o Estatuto Social do METRÔ - Companhia do Metropolitano de
AGE s/n, de 28 de
São Paulo.
abril de 2010
Fonte: http://perfil.sp.gov.br/site/legislacaoi.asp?atoid=21980
Art. 1º A sociedade por ações denominada COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO - METRÔ é
parte integrante da administração indireta do Estado de São Paulo, regendo-se pelo presente estatuto, pela Lei
federal nº 6.404/76 e demais disposições legais aplicáveis.
Art. 2º Constitui objeto da companhia:
I - planejamento, projeto,construção, implantação, operação e manutenção de sistemas de transportes públicos
metroviário, ferroviário e sobre pneus, na Região Metropolitana de São Paulo.
II - execução das obras e dos serviços complementares ou correlatos, necessários à integração do sistema de
transporte de passageiros ao complexo urbanístico da cidade.
III - construção e operação de terminais de passageiros; a implantação e operação de estacionamentos.
IV - construção e comercialização, direta e indireta, admitida a co-participação da iniciativa privada, de prédios
residenciais e ou comerciais, bem como projetar, executar, administrar, direta, ou indiretamente, outra qualquer
obra de interesse público e da companhia.
V - comercialização de marca, patente, nome e insígnia; comercialização de áreas e espaços para propaganda;
prestação de serviços complementares de suporte ao usuário, por si ou através de permissionários, com ou
sem cessão de uso predial.
VI - comercialização de tecnologia, direta, indireta, em sociedade ou consórcios; bem como a prestação de
serviços de consultoria, apoio técnico e prestação de serviços na operação e na manutenção de equipamentos;
construção e implantação de sistemas de transporte e de terminais de passageiros, no país e no exterior.
VII - edição, vedada a impressão, de jornais, revistas e outras publicações de cunho técnico e comercial, permitida a propaganda.
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Excertos da legislação do transporte terrestre e aquaviário no Estado de São Paulo
Normativo

Ementa / Fonte

Ementa: Dispõe sobre as alterações de denominação e transferências que especifica, define a organização básica da Administração Direta e suas entidades
Decreto nº 56.635, de
vinculadas e dá providências correlatas.
1º de janeiro de 2011
Fonte: http://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/decreto/2011/decreto-5663501.01.2011.html
Art. 6º A organização básica da Administração Direta compreende:
[...]
XVI - Secretaria de Logística e Transportes;
[...]
XXII - Secretaria dos Transportes Metropolitanos;
[...]
Art. 7º As Secretarias de Estado a seguir relacionadas contam, cada uma, com as seguintes entidades vinculadas:
[...]
XIII - Secretaria de Logística e Transportes:
a) Departamento de Estradas de Rodagem - DER;
b) Departamento Aeroviário do Estado de São Paulo - DAESP;
c) Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Transportes do Estado de São Paulo - ARTESP;
(transferida para a Secretaria de Governo pelo Decreto 61035/2015 – nota nossa)
d) Desenvolvimento Rodoviário S.A. - DERSA;
e) Companhia Docas de São Sebastião;
[...]
XVIII - Secretaria dos Transportes Metropolitanos:
a) Companhia Paulista de Trens Metropolitanos - CPTM;
b) Companhia do Metropolitano de São Paulo - METRÔ;
c) Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos de São Paulo S.A. - EMTU;
[...]
Ementa: Reorganiza a Região Metropolitana da Grande São Paulo, cria o respecLei Complementar nº tivo Conselho de Desenvolvimento e dá providências correlatas.
1.139, de 16 de junho Fonte:
de 2011
http://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/lei.complementar/2011/lei.complementar1139-16.06.2011.html
Art. 2º A Região Metropolitana da Grande São Paulo, instituída pela Lei Complementar federal nº 14, de 8 de
junho de 1973, e disciplinada pela Lei Complementar estadual nº 94, de 29 de maio de 1974, passa a ter sua
denominação alterada para Região Metropolitana de São Paulo - RMSP.
Art. 3º A organização da Região Metropolitana de São Paulo, nos termos do artigo 152 da Constituição Estadual, tem por objetivo promover:
I - o planejamento regional para o desenvolvimento socioeconômico e a melhoria da qualidade de vida;
II - a cooperação entre diferentes níveis de governo, mediante a descentralização, articulação e integração de
seus órgãos e entidades da administração direta e indireta com atuação na região, visando ao máximo aproveitamento dos recursos públicos a ela destinados;
III - a utilização racional do território, dos recursos naturais e culturais e a proteção do meio ambiente, mediante
o controle da implantação dos empreendimentos públicos e privados na região;
IV - a integração do planejamento e da execução das funções públicas de interesse comum aos entes públicos
atuantes na região;
V - a redução das desigualdades regionais.
§ 1º Ficam mantidos os atuais limites territoriais da Região Metropolitana de São Paulo, composta pelos seguintes Municípios: Arujá, Barueri, Biritiba-Mirim, Caieiras, Cajamar, Carapicuíba, Cotia, Diadema, Embu, Embu-Guaçu, Ferraz de Vasconcelos, Francisco Morato, Franco da Rocha, Guararema, Guarulhos, Itapecerica da
Serra, Itapevi, Itaquaquecetuba, Jandira, Juquitiba, Mairiporã, Mauá, Mogi das Cruzes, Osasco, Pirapora do
Bom Jesus, Poá, Ribeirão Pires, Rio Grande da Serra, Salesópolis, Santa Isabel, Santana de Parnaíba, Santo
André, São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul, São Lourenço da Serra, São Paulo, Suzano, Taboão da
Serra e Vargem Grande Paulista.
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Normativo

Ementa / Fonte

§ 2º Integrarão a Região Metropolitana de São Paulo os Municípios que vierem a ser criados em decorrência
de desmembramento, incorporação ou fusão dos Municípios indicados no § 1º deste artigo.
Art. 5º Fica criado o Conselho de Desenvolvimento da Região Metropolitana de São Paulo, de caráter normativo e deliberativo, a ser organizado na forma estabelecida por esta lei complementar, pelo artigo 154 da Constituição do Estado e pelos artigos 9º e 16 da Lei Complementar nº 760, de 1º de agosto de 1994. [...]
Art. 12. O Conselho de Desenvolvimento especificará as funções públicas de interesse comum ao Estado e
aos Municípios da Região Metropolitana de São Paulo, dentre os seguintes campos funcionais:
[...]
II - transporte e sistema viário regional;
[...]
§ 1º O planejamento do serviço previsto no inciso II deste artigo será de competência do Estado e dos Municípios integrantes da Região Metropolitana de São Paulo.
§ 2º A operação de transportes coletivos de caráter regional será realizada pelo Estado, diretamente ou mediante concessão ou permissão, observadas as normas de licitação, ou por meio de consórcio público, nos termos da Lei federal nº 11.107, de 6 de abril de 2005. [...]
Ementa: Dispõe sobre as alterações de denominação, transferências e extinções
Decreto nº 61.035, de
que especifica e dá providências correlatas.
01 de janeiro de 2015
Fonte: http://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/decreto/2015/decreto-6103501.01.2015.html
Art. 6º A vinculação das entidades adiante indicadas fica transferida na seguinte conformidade:
I - para a Secretaria de Governo:
a) a Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Transportes do Estado de São Paulo - ARTESP;
[...]

Figura 26 – Organograma do setor de transportes do Estado de São Paulo

Fonte: elaborado com base na legislação constante do Quadro 31.
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São Paulo / São Paulo
Quadro 32 – Excertos da legislação do transporte terrestre e aquaviário no
Município de São Paulo/SP

Excertos da legislação do transporte terrestre e aquaviário no Município de
São Paulo
Normativo

Ementa / Fonte

Lei nº 7.065, de 30 de Ementa: Dispõe sobre a criação da Secretaria Municipal de Transportes, e dá outras providências.
outubro de 1967
Fonte: http://cmspbdoc.inf.br/iah/fulltext/leis/L7065.pdf
Art. 1º Fica criada a Secretaria Municipal de Transportes – S.T., competindo-lhe:
I.
a responsabilidade por todas as questões relativas aos transportes na área do Município, mormente o estudo, planejamento, integração, supervisão, fiscalização e controle dos transportes coletivos, táxis, veículos de
carga e outros;
II. a execução direta ou indireta dos serviços de transportes coletivos urbanos;
III. os serviços de transportes da Prefeitura e a manutenção, suprimento e controle dos respectivos veículos e
máquinas de terraplenagem e equipamentos especiais, nos termos que forem estabelecidos em regulamentação;
IV. os serviços de trânsito da competência do Município e os que eventualmente lhe sejam delegados pelos
poderes competentes, na forma legal própria.
Ementa: Dispõe sobre a organização dos serviços do Sistema de Transporte Coletivo Urbano de Passageiros na Cidade de São Paulo, autoriza o Poder Público
a delegar a sua execução, e dá outras providências.
Lei nº 13.241, de 12
Fonte:
de dezembro de 2001
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:OxYz_WcXnI0J:www.prefeit
ura.sp.gov.br/arquivos/secretarias/transportes/organizacao/0017/
lei13.241.doc+&cd=1&hl=pt-BR&ct=clnk&gl=br
Art. 1º Os serviços do Sistema de Transporte Coletivo Urbano de Passageiros na Cidade de São Paulo serão
prestados sob os regimes público e privado. [...]
Art. 2º O Transporte Coletivo de Passageiros no Município de São Paulo fica organizado da seguinte forma,
respeitados o Plano Diretor da Cidade e a Lei Orgânica do Município:
I - Sistema Integrado composto por:
a) Subsistema Estrutural: conjunto de linhas de Transporte Coletivo Público de Passageiros que atendem a
demandas elevadas e integram as diversas regiões da cidade;
b) Subsistema Local: conjunto de linhas de Transporte Coletivo Público de Passageiros que atendem a demandas internas de uma mesma região e alimentam o Subsistema Estrutural.
II - Serviços Complementares: serviços de Transporte Público de caráter especial, com tarifa diferenciada, que
serão prestados por operadores ou terceiros, de acordo com as disposições regulamentares editadas pela Secretaria Municipal de Transportes:
a) no caso dos serviços complementares serem oferecidos aos mesmos usuários do Sistema Integrado, esta
oferta será limitada a um percentual definido por decreto editado pelo Poder Público;
b) o prestador de serviço complementar deve aportar ao Poder Público um valor igual à remuneração fixada
para o subsistema local por passageiro transportado.
Parágrafo único. As linhas metroviárias e ferroviárias metropolitanas são funcionalmente consideradas como
parte do Subsistema Estrutural.
Ementa: Dispõe sobre a constituição, organização e montagem do Sistema Municipal de Transporte Público Urbano sobre Trilhos na área e nos termos que
Lei nº 14.490, de 24
especifica, e dá outras providências.
de julho de 2007
Fonte: http://cm-sao-paulo.jusbrasil.com.br/legislacao/710294/lei-14490-07
Art. 1º Fica permitido ao Executivo constituir, organizar e montar o Sistema Municipal de Transporte Público
sobre Trilhos - VLT (Veículo leve sobre trilhos).
Art. 7º Este Sistema poderá ser construído e operado diretamente pelo Poder Público ou, de forma delegada,
por terceiros, nos termos da legislação vigente.
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Sergipe
Quadro 33 – Excertos da legislação do transporte terrestre e aquaviário no Estado de Sergipe
(continua)

Excertos da legislação do transporte terrestre e aquaviário no Estado de Sergipe
Normativo

Ementa / Fonte

Ementa: Dispõe sobre a organização básica do Departamento de Estradas de
Lei nº 3.480, de 13 de
Rodagem do Estado de Sergipe - DER/SE, e dá outras providências.
maio de 1994
Fonte: http://www.al.se.gov.br/Detalhe_Lei_Imprimir.asp?Numerolei=1706
Art. 5º Para a consecução de sua finalidade, compete, basicamente, ao DER/SE:
I - planejar o atendimento das necessidades de transporte rodoviário no Estado de Sergipe;
II - construir e manter as estradas, obras, edificações e instalações do Sistema de Transporte Rodoviário;
III - operar o Sistema Rodoviário Estadual;
IV - ordenar e supervisionar a operação de Transporte Coletivo Intermunicipal e Metropolitano de Passageiros;
[...]
Ementa: Dispõe sobre a criação e organização da Agência Reguladora de ServiLei nº 6.661, de 28 de
ços Públicos do Estado de Sergipe – AGRESE, Autarquia em Regime Especial, e
agosto de 2009
dá providências correlatas.
Fonte: http://www.al.se.gov.br/Detalhe_Lei_Imprimir.asp?Numerolei=7221
Art. 1° Fica criada a Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de Sergipe – AGRESE, Autarquia em
regime especial, integrante da Administração Indireta do Poder Executivo Estadual, que passa a ter a sua organização básica disciplinada nesta Lei.
Art. 4° A AGRESE tem por finalidade exercer o poder de regular e de fiscalizar as concessões e permissões de
serviços públicos nas quais o Estado de Sergipe, por disposição legal ou delegação, figure como Poder Concedente ou Permitente, nos termos das normas legais, regulamentares e contratuais pertinentes, e, em especial,
das disposições da Lei n° 3.800, de 26 de dezembro de 1996, que dispõe sobre o regime de concessão e permissão de prestação de serviços públicos, pelo Estado de Sergipe.
Parágrafo único. Observada a competência própria dos outros entes federados, a AGRESE deve atuar no controle, fiscalização, normatização, padronização, concessão e fixação de tarifas de serviços públicos delegados,
em decorrência de norma legal ou regulamentar, disposição convenial ou contratual, ou por ato administrativo
do Estado de Sergipe, de suas Autarquias, Fundações Públicas, e de entidades paraestatais, e outras entidades conveniadas, em especial nas áreas de:
[...]
III - rodovias;
[...]
V - portos e hidrovias;
[...]
VII - transportes intermunicipais de passageiros;
[...]
X - inspeção de segurança veicular;
[...]
Art. 6° Compete à AGRESE:
I - garantir a aplicação do princípio da isonomia no acesso e uso dos serviços públicos;
II - zelar pelo fiel cumprimento da legislação e dos contratos de concessão ou permissão de serviços públicos
relativos à esfera de sua competência, instruindo concessionários, permissionários, usuários e consumidores
sobre suas obrigações e direitos, contratuais e regulamentares;
III - emitir parecer prévio sobre editais, contratos e demais instrumentos celebrados, bem como seus aditamentos ou extinções, relativos a delegações de serviços públicos inseridos no âmbito de sua competência reguladora e fiscalizadora;
IV - dirimir, como instância administrativa, as divergências entre o poder concedente e os concessionários ou
permissionários de serviços públicos, e destes entre si ou com os usuários e consumidores dos respectivos
serviços;
V - zelar pela modicidade das tarifas, podendo, para isso, fixar, reajustar, revisar, homologar, bem como encaminhar ao ente delegante, propostas de estrutura e de valor para as mesmas;
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Quadro 33 – Excertos da legislação do transporte terrestre e aquaviário no Estado de Sergipe
(continuação)

Excertos da legislação do transporte terrestre e aquaviário no Estado de Sergipe
Normativo

Ementa / Fonte

VI - decidir, como instância administrativa, os pedidos de revisão de tarifas de serviços públicos concedidos ou
permitidos de competência do Estado de Sergipe;
VII - fiscalizar, diretamente ou mediante delegação, os aspectos técnicos, econômicos, contábeis e financeiros,
relativos às concessões ou permissões de serviços públicos, sempre nos limites estabelecidos em normas legais, regulamentares ou contratuais, aplicando diretamente as sanções cabíveis, decorrentes da inobservância
da legislação vigente ou por descumprimento dos contratos;
VIII - expedir normas, resoluções e instruções relativas às atividades de sua competência, inclusive fixando
prazos para cumprimento de obrigações por parte dos concessionários ou permissionários;
IX - determinar diligências junto ao Poder Concedente ou Permitente, concessionários, permissionários e usuários dos respectivos serviços públicos, podendo, para tanto, ter amplo acesso aos dados e informações relativas aos contratos de sua competência e às informações convenientes e necessárias ao exercício de sua função regulatória;
X - estabelecer procedimentos para promoção de estudos e aferição da qualidade dos serviços públicos concedidos e permitidos, com vistas à sua maior eficiência;
XI - propor novas delegações de serviços públicos no Estado;
XII - contratar serviços técnicos, vistorias, estudos, auditorias ou exames necessários ao exercício das atividades de sua competência, com entes públicos ou privados;
XIII - dar publicidade às suas decisões;
XIV - aprovar a proposta de seu orçamento, a ser incluída no Orçamento-Geral do Poder Executivo;
XV - realizar, quando necessário, audiências públicas para ouvida dos usuários dos serviços prestados;
XVI – firmar convênio, termo de cooperação técnica ou contrato, na forma constitucionalmente prevista, com o
objetivo de assumir a regulação, o controle ou a fiscalização da prestação de serviço público constitucionalmente atribuído à União ou a Município do Estado de Sergipe; e,
XVII - executar outras atividades conexas ou correlatas à sua finalidade.
Ementa: Dispõe sobre a estrutura organizacional básica da Administração PúLei nº. 7.116, de 25 de
blica Estadual, e dá providências correlatas.
março de 2011
Fonte: http://www.al.se.gov.br/Detalhe_Lei_Imprimir.asp?Numerolei=7704
Art. 5º A Administração Pública Estadual, compreendida pelos Órgãos e pelas Entidades do Poder Executivo,
tem a seguinte estrutura organizacional básica:
I - ADMINISTRAÇÃO DIRETA:
1. Governadoria Estadual – GE:
Secretaria de Estado da Casa Civil – SECC;
[...]
4. Secretarias de Estado de Natureza Operacional:
[...]
4
4.3.5. Secretaria de Estado da Infraestrutura e do Desenvolvimento Energético Sustentável – SEINFRA.
[...]
II - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA:
AUTARQUIAS, com respectivas vinculações:
[...]
2.3. vinculada à Secretaria de Estado da Infraestrutura e do Desenvolvimento Energético Sustentável – SEINFRA:
2.3.1. Departamento Estadual de Infraestrutura Rodoviária de Sergipe – DER/SE.
[...]
2.5. vinculada à Secretaria de Estado da Casa Civil - SECC:
2.5.1. Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de Sergipe – AGRESE.
[...]
6. SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA, com respectivas vinculações:
[...]
6.3. vinculada à Secretaria de Estado da Infraestrutura e do Desenvolvimento Energético Sustentável – SEINFRA:
6.3.2. Companhia Estadual de Habitação e Obras Públicas – CEHOP.

4

Foi aprovado no dia 23 de dezembro de 2014, um projeto de reforma de modernização do Estado que fundiu a Secretaria de Estado da Infraestrutura com a Secretaria de Desenvolvimento Urbano formando a nova Secretaria de Estado da Infraestrutura e do Desenvolvimento Urbano – Seinfra.
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Quadro 33 – Excertos da legislação do transporte terrestre e aquaviário no Estado de Sergipe
(conclusão)

Excertos da legislação do transporte terrestre e aquaviário no Estado de Sergipe
Normativo

Ementa / Fonte

Art. 9º Compete à Secretaria de Estado da Casa Civil – SECC, a assistência direta e imediata ao Governador
do Estado no desempenho de suas atribuições, em especial nos assuntos relacionados com a coordenação e
integração das ações de governo; a avaliação e o monitoramento da ação governamental e dos Órgãos e das
Entidades da Administração Pública Estadual, em especial das metas e programas prioritários definidos pelo
Governador do Estado; a análise do mérito, da oportunidade e da compatibilidade das propostas, inclusive das
matérias em tramitação na Assembléia Legislativa, com as diretrizes governamentais; a supervisão e execução
das atividades administrativas da Governadoria Estadual e, supletivamente, da Vice-Governadoria Estadual;
[...]; a coordenação política entre os Poderes e as esferas administrativas; o cerimonial público; [...]; bem como
outras atividades necessárias ao cumprimento de suas finalidades, nos termos das respectivas normas legais
e/ou regulamentares.
Art. 38 Compete à Secretaria de Estado da Infraestrutura e do Desenvolvimento Energético Sustentável –
SEINFRA, a construção, o melhoramento e a conservação de obras rodoviárias; a distribuição de gás canalizado; a administração, o acompanhamento e a fiscalização das construções, melhoramentos ou conservação de
prédios públicos e outras obras de engenharia civil do Poder Público Estadual; a elaboração e a execução de
planos, programas e projetos de pesquisas e de desenvolvimento energético sustentável; bem como outras atividades necessárias ao cumprimento de suas finalidades, nos termos das respectivas normas legais e/ou regulamentares.

Figura 27 – Organograma do setor de transportes do Estado de Sergipe

Fonte: elaborado com base na legislação constante do Quadro 33.
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Tocantins
Quadro 34 – Excertos da legislação do transporte terrestre e aquaviário no Estado do
Tocantins
(continua)

Excertos da legislação do transporte terrestre e aquaviário no Estado do Tocantins
Normativo

Ementa / Fonte

Decreto nº 11.655, de Ementa: Regulamento dos serviços de transporte coletivo rodoviário intermuni21 de dezembro de cipal de passageiros do estado do Tocantins.
1994
Fonte: http://www.legisweb.com.br/legislacao/?id=170906
Art. 1º [...]
Parágrafo único. Consideram-se serviços intermunicipais de transporte coletivo rodoviário de passageiros os
executados entre municípios do Estado do Tocantins, desenvolvendo-se por estrada federal, estadual ou municipal.
Art. 4º Para os fins deste Regulamento, entende-se por: [...]
XIX - LINHA: serviço de transporte coletivo de passageiros, em uma ligação de dois pontos ou localidades terminais, aberto ao público em geral, de natureza regular e permanente, com itinerário definido no ato de sua outorga;
XX - LINHA SEMI-URBANA: a linha intermunicipal que, com característica de linha urbana, atende a localidades situadas em região conurbada, ou quando um dos municípios interligados seja ponto atrativo de demanda
em função de mercado de trabalho, caracterizando-se por grande rotatividade de passageiros e demandas de
acentuado volume, em percursos curtos;
XXI - LINHA PIONEIRA: linha executada por estrada rudimentar, atendendo ligação ainda não servida por
transporte rodoviário de passageiros, mesmo que indiretamente;
[...]
XXXIX - SERVIÇO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS: o que transpõe
os limites do município, e ou aquele executado entre municípios do Estado do Tocantins, desenvolvendo-se por
estrada federal, estadual ou municipal;
XL - SERVIÇO COMPLEMENTAR: o serviço regular que se estabelece em função de linha original ou principal
já explorada;
XLI - SERVIÇO ESPECIAL: o executado com equipamento e características diferenciados para o atendimento
de demandas específicas, com preço de passagem compatível com os objetivos do serviço, ou aquele realizado a título de viagens de turismo, sem caráter de linha, extraordinária, com fins não comerciais, de reforço ou
de fretamento, mediante autorização do órgão concedente;
XLII - SERVIÇO EXPERIMENTAL: aquele cuja autorização se dá em caráter provisório, para verificação de viabilidade ou como medida preparatória para sua implantação efetiva;
XLIII - SERVIÇO EMERGENCIAL: aquele delegado mediante autorização nos casos e nas condições previstas
neste Regulamento;
[...]
XLVIII - VIAGEM EXTRAORDINÁRIA: viagem em horário diferente dos autorizados, quando a transportadora
for exclusiva no serviço, ou, dentro do período de até 20 (vinte) minutos após o horário ordinário, quando houver mais de uma transportadora atendendo a um mesmo mercado;
XLIX - VIAGEM ORDINÁRIA: viagem total da linha no cumprimento de horário outorgado;
L - VIAGEM DE REFORÇO: viagem executada por veículos de terceiros, mediante autorização da SETO;
LI - VIAGEM EM VEÍCULO DIFERENCIADO: aquela que se realiza em ônibus de características distintas daqueles utilizados na linha normal, com a finalidade de atender peculiaridades do mercado;
LII - VIAGEM PARCIAL: aquela que se realiza ou se desenvolve em parte do itinerário da linha, cobrindo seção
ou seções nela existentes e mediante autorização;
LIII - VIAGEM RESIDUAL: viagem realizada para atendimento de localidades situadas no itinerário primitivo da
linha, quando o mesmo for alterado;
LIV - VIAGEM DIRETA: viagem que se realiza sem estabelecimento de pontos de seção intermediária;
LV - VIAGEM SEMI-DIRETA: a viagem que, desenvolvendo-se entre os terminais da linha, atenda somente a
parte das seções nela implantadas;
[...]
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Quadro 34 – Excertos da legislação do transporte terrestre e aquaviário no Estado do
Tocantins
(continuação)

Excertos da legislação do transporte terrestre e aquaviário no Estado do Tocantins
Normativo

Ementa / Fonte

Art. 11. Os serviços de que trata este Regulamento, observado o interesse público, serão outorgados mediante:
I - permissão, precedida de licitação, para os casos dos serviços convencionais ou básicos do Sistema cuja implantação seja de caráter definitivo;
II - autorização, nos casos de:
a) transporte rodoviário intermunicipal de passageiros com a finalidade de turismo local;
b) transporte rodoviário intermunicipal de passageiros sob regime de fretamento;
c) prestação de serviço em caráter experimental, conforme previsto no Inciso XLII, do art. 4º, deste Regulamento;
d) prestação de serviço em caráter emergencial, nos casos e nas condições previstas neste Regulamento;
e) prestação de serviço em linha considerada pioneira, nos termos do Inciso XXI, do art. 4º, deste Regulamento;
f) serviços complementares.
Art. 24. Constituem serviços especiais de Transporte Coletivo Rodoviário de Passageiros os prestados nas seguintes modalidades:
I - transporte intermunicipal sob regime de fretamento;
II - transporte intermunicipal com a finalidade de turismo local;
III - transporte intermunicipal de caráter eventual.
Art. 25. Entende-se por transporte sob regime de fretamento aquele mediante contratação por pessoa jurídica,
por prazo certo, destinando-se à condução de pessoas entre locais previamente estabelecidos, sem a emissão
individual de passagens, desde que realizado por empresa registrada ou cadastrada na SETO para esse tipo
de transporte. [...]
Art. 26. Por serviço de turismo local entende-se aquele autorizado para realização de viagens periódicas ou
ocasionais, sem emissão de bilhete ou cobrança individual de passagem, com finalidade recreativa, previamente contratado, executado entre dois ou mais municípios do Estado do Tocantins, com roteiro, horários e dias
preestabelecidos. [...]
Art. 27. Os serviços especiais previstos no Inciso III do art. 24 compreendem:
I - as viagens sem caráter de linha, realizadas eventualmente, para atender deslocamentos especiais, em virtude de festividades, certames e competições esportivas, temporadas balnearias e outros eventos, a critério da
SETO;
II - as viagens com fins não comerciais, efetuadas por escolas, clubes, hospitais, hotéis, empresas imobiliárias,
colônias de férias, industrias e outras entidades, a critério da SETO, para transporte privativo de seus alunos,
sócios, clientes ou empregados, conforme o caso;
III - as viagens extraordinárias, quando necessárias, a fim de atender eventual excesso de demanda a horário
de serviço regular ou convencional;
IV - as viagens de reforço, as realizadas quando houver acréscimo incomum de demanda por condições excepcionais, e as empresas permissionárias ou autorizatárias dos serviços não puderem satisfazer essas exigências com seus próprios veículos. [...]
Ementa: Reestrutura a Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do
Lei 1.758, 2 de janei- Estado do Tocantins – ARESTO, dá nova denominação a esta e adota outras
providências.
ro de 2007
Fonte: http://www.al.to.gov.br/legislacaoEstadual
Art. 1º A Agência de Serviços Públicos Delegados do Tocantins - ASTINS, criada pela Lei 1.198, de 14 de dezembro de 2000, denominada Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Estado do Tocantins ARESTO, por meio do Decreto 1.223, de 22 de junho de 2001, é denominada Agência Tocantinense de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos - ATR.
Art. 2º A ATR, entidade autárquica de regime especial, é dotada de autonomia administrativa, patrimonial e financeira, com personalidade jurídica de direito público, revestida do poder de polícia, com sede na Capital do
Estado e vinculada à Secretaria da Infraestrutura. *Art. 2º com redação determinada pela Lei nº 2.817, de
30/12/2013.
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Quadro 34 – Excertos da legislação do transporte terrestre e aquaviário no Estado do
Tocantins
(conclusão)

Excertos da legislação do transporte terrestre e aquaviário no Estado do Tocantins
Normativo

Ementa / Fonte

Art. 4º Compete à ATR a regulação dos serviços públicos delegados prestados no Estado do Tocantins, de sua
competência ou a ele delegados por outros entes da Federação, em decorrência de legislação, convênio ou
contrato, que deve ser exercida, em especial, nas seguintes áreas:
I - geração, transmissão e distribuição de energia elétrica;
II - terminais aeroportuários, hidroviários e rodoviários;
III - comunicações;
IV - saneamento, compreendidos o abastecimento de água, o esgotamento sanitário, a drenagem, a coleta e a
disposição de resíduos sólidos;
V - petróleo, seus derivados, e álcool combustível;
VI - mineração;
VII - transporte intermunicipal de passageiros;
VIII - inspeção de segurança de veículos;
IX - serviços ou uso de bens públicos;
X - outras atividades que caracterizem a prestação de serviço em regime de delegação.
Ementa: Dispõe sobre a estrutura organizacional do Poder Executivo e adota outras providências.
Lei nº 2.425, de 11 de
Fonte:
janeiro de 2011
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:F2JygN8EHGMJ:www.al.to.g
ov.br/arquivo/33419+&cd=1&hl=pt-BR&ct=clnk&gl=br
Art. 1º O Poder Executivo conta com a seguinte organização administrativa:
a) na Administração Direta:
[...]
17. Secretaria da Infraestrutura;
[...]
b) na Administração Indireta, em conformidade com as respectivas leis de criação:
[...]
4. Agência Tocantinense de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos - ATR;
[...]
Art. 6º São extintos:
[...]
II - na administração indireta, o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Tocantins - DERTINS,
autarquia estadual criada pela Lei 982, de 28 de maio de 1998.
Art. 7º Os assuntos que constituem área de competência de cada Secretaria de Estado são os seguintes:
[...]
XIV- da Secretaria da Infraestrutura:
a) administrar, executar, manter e fiscalizar obras públicas de infraestrutura, sistemas viários, saneamento e
recursos hídricos;
b) formular, coordenar e executar programas de saneamento;
c) administrar, executar e manter obras dos setores de energia e saneamento;
d) promover licitação e contratação de obras e serviços públicos;
e) fiscalizar, supervisionar, acompanhar, avaliar, controlar e receber obras e serviços de engenharia;
f) gerenciar os transportes intermodais;
g) elaborar os estudos e projetos técnicos para a construção, conservação, ampliação e recuperação de próprios públicos, nos termos propostos pelos órgãos interessados, e executá-los;
h) promover a execução de obras e serviços de engenharia decorrentes de acordos e convênios;
i) identificar modelos de financiamento que assegurem, basicamente, recursos para manutenção e operação
de infraestrutura geral;
j) consolidar mecanismos de articulação institucional das esferas de governo, com vistas à:
1. integração do planejamento e da gestão;
2. viabilização de projetos na área de logística de infraestrutura geral de interesse estratégico para o Estado;
k) celebrar convênios e parcerias com os municípios do Estado para a execução de obras públicas;
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Figura 28 – Organograma do setor de transportes do Estado do Tocantins

Fonte: elaborado com base na legislação constante do Quadro 34.

2.2.2 Situações existentes
As informações levantadas a partir da legislação pertinente aos sistemas intermunicipais de passageiros nas unidades federativas do Brasil, no que diz respeito
à organização dos serviços, estão sintetizadas no Quadro 35, segundo os modais
aquaviário, ferroviário e rodoviário.
As instituições envolvidas no setor de transporte apresentadas nos organogramas estaduais no item 2.2.1 foram classificadas de acordo com as suas competências em: órgão responsável pela formulação de políticas públicas de transportes
de passageiros, órgão responsável pela regulação de serviços de transporte de passageiros, órgão responsável pela gestão dos serviços de transporte de passageiros
e, por fim, órgão com atribuições sobre a infraestrutura de transporte para qualquer
fim.
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Quadro 35 – Organização institucional dos sistemas estaduais de transporte terrestre e aquaviário de passageiros
(continua)

Unidade da
Federação

Acre

Alagoas

Amapá

Modal

Órgão responsável pela(s)
Políticas

Regulação

Gestão

Infraestrutura viária

Aquaviário

Secretaria de Estado de Infraestrutura, Obras Públicas – SEOP

Agência Reguladora dos ServiAgência Reguladora dos Serviços Públicos do Estado do Acre – ços Públicos do Estado do Acre –
AGEAC
AGEAC

Departamento de Estradas de
Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária do Acre –
DERACRE

Ferroviário

Secretaria de Estado de Infraestrutura, Obras Públicas – SEOP

Agência Reguladora dos ServiAgência Reguladora dos Serviços Públicos do Estado do Acre – ços Públicos do Estado do Acre –
AGEAC
AGEAC

()

Rodoviário

Secretaria de Estado de Infraestrutura, Obras Públicas – SEOP

Agência Reguladora dos ServiAgência Reguladora dos Serviços Públicos do Estado do Acre – ços Públicos do Estado do Acre –
AGEAC
AGEAC

Departamento de Estradas de
Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária do Acre –
DERACRE

Aquaviário

Secretaria de Estado de Transporte e Desenvolvimento Urbano
– SETRAND

Agência Reguladora de Serviços
Públicos do Estado de Alagoas –
ARSAL

Agência Reguladora de Serviços
Públicos do Estado de Alagoas –
ARSAL

Secretaria de Estado da Infraestrutura – SEINFRA/ Departamento de Estradas de Rodagem do
Estado de Alagoas – DER-AL

Ferroviário

Secretaria de Estado de Transporte e Desenvolvimento Urbano
– SETRAND

Agência Reguladora de Serviços
Públicos do Estado de Alagoas –
ARSAL

Agência Reguladora de Serviços
Públicos do Estado de Alagoas –
ARSAL

()

Rodoviário

Secretaria de Estado de Transporte e Desenvolvimento Urbano
– SETRAND

Agência Reguladora de Serviços
Públicos do Estado de Alagoas –
ARSAL

Agência Reguladora de Serviços
Públicos do Estado de Alagoas –
ARSAL

Secretaria de Estado da Infraestrutura – SEINFRA/ Departamento de Estradas de Rodagem do
Estado de Alagoas – DER-AL

Aquaviário

Secretaria de Estado do Transporte – SETRAP

Secretaria de Estado do Transporte – SETRAP

Secretaria de Estado do Transporte – SETRAP

Secretaria de Estado do Transporte – SETRAP

Ferroviário

Secretaria de Estado do Transporte – SETRAP

()

1

()

1

()

Rodoviário

Secretaria de Estado do Transporte – SETRAP

Secretaria de Estado do Transporte – SETRAP

Secretaria de Estado do Transporte – SETRAP

Secretaria de Estado do Transporte – SETRAP
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Quadro 35 – Organização institucional dos sistemas estaduais de transporte terrestre e aquaviário de passageiros
(continuação)

Unidade da
Federação

Amazonas

Bahia

190

Modal

Órgão responsável pela(s)
Políticas

Regulação

Gestão

Infraestrutura viária

Aquaviário

Secretaria de Infraestrutura
– SEINFRA

Agência Reguladora dos Serviços Públicos Concedidos do Estado do Amazonas – ARSAM

Agência Reguladora dos Serviços Públicos Concedidos do Estado do Amazonas – ARSAM

Secretaria de Infraestrutura
– SEINFRA

Ferroviário

Secretaria de Infraestrutura
– SEINFRA

Agência Reguladora dos Serviços Públicos Concedidos do Estado do Amazonas – ARSAM

Agência Reguladora dos Serviços Públicos Concedidos do Estado do Amazonas – ARSAM

Secretaria de Infraestrutura
– SEINFRA

Rodoviário

Secretaria de Infraestrutura
– SEINFRA

Agência Reguladora dos Serviços Públicos Concedidos do Estado do Amazonas – ARSAM

Agência Reguladora dos Serviços Públicos Concedidos do Estado do Amazonas – ARSAM

Secretaria de Infraestrutura
– SEINFRA

Aquaviário

Secretaria de Infra-Estrutura
– SEINFRA

Agência Estadual de Regulação
de Serviços Públicos de Energia,
Transportes e Comunicações da
Bahia – AGERBA

Agência Estadual de Regulação
de Serviços Públicos de Energia,
Transportes e Comunicações da
Bahia – AGERBA

Secretaria de Infra-Estrutura
– SEINFRA

Ferroviário

Secretaria de Infra-Estrutura
– SEINFRA

Agência Estadual de Regulação
de Serviços Públicos de Energia,
Transportes e Comunicações da
Bahia – AGERBA

Agência Estadual de Regulação
de Serviços Públicos de Energia,
Transportes e Comunicações da
Bahia – AGERBA

()

Rodoviário

Secretaria de Infra-Estrutura
– SEINFRA

Agência Estadual de Regulação
de Serviços Públicos de Energia,
Transportes e Comunicações da
Bahia – AGERBA

Agência Estadual de Regulação
de Serviços Públicos de Energia,
Transportes e Comunicações da
Bahia – AGERBA

Secretaria de Infra-Estrutura
– SEINFRA
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Quadro 35 – Organização institucional dos sistemas estaduais de transporte terrestre e aquaviário de passageiros
(continuação)

Unidade da
Federação

Ceará

Distrito
Federal

Espírito
Santo

Modal

Órgão responsável pela(s)
Políticas

Regulação

Gestão

Infraestrutura viária

Aquaviário

Secretaria de Infraestrutura
– SEINFRA

Agência Reguladora de Serviços
Públicos Delegados do Estado
do Ceará – ARCE

()

1

()

Ferroviário

Secretaria de Infraestrutura
– SEINFRA

Agência Reguladora de Serviços
Públicos Delegados do Estado
do Ceará – ARCE

Companhia Cearense de Transportes Metropolitanos
– METROFOR

Companhia Cearense de Transportes Metropolitanos
– METROFOR

Rodoviário

Secretaria de Infraestrutura
– SEINFRA

Agência Reguladora de Serviços
Públicos Delegados do Estado
do Ceará – ARCE

Departamento Estadual de Trânsito – DETRAN

Departamento de Edificações e
Rodovias – DER

Aquaviário

Secretaria de Estado de Mobilidade do Distrito Federal
– SEMOB

Secretaria de Estado de Mobilidade do Distrito Federal
– SEMOB

Transporte Urbano do Distrito
Federal – DFTRANS

()

Ferroviário

Secretaria de Estado de Mobilidade do Distrito Federal
– SEMOB

Secretaria de Estado de Mobilidade do Distrito Federal
– SEMOB

Transporte Urbano do Distrito
Federal – DFTRANS

Companhia do Metropolitano do
Distrito Federal – METRÔ-DF

Rodoviário

Secretaria de Estado de Mobilidade do Distrito Federal
– SEMOB

Secretaria de Estado de Mobilidade do Distrito Federal
– SEMOB

Transporte Urbano do Distrito
Federal – DFTRANS

Departamento de Estradas de
Rodagem do Distrito Federal –
DER-DF

Aquaviário

Secretaria de Estado dos Transportes e Obras Públicas
– SETOP

()

1

()

Ferroviário

Secretaria de Estado dos Transportes e Obras Públicas
– SETOP

()

1

()

Departamento de Estradas e
Rodagem do Estado do Espírito
Santo – DER-ES

Rodoviário

Secretaria de Estado dos Transportes e Obras Públicas
– SETOP

Departamento de Estradas e
Rodagem do Estado do Espírito
Santo – DER-ES

Departamento de Estradas e
Rodagem do Estado do Espírito
Santo – DER-ES

Departamento de Estradas e
Rodagem do Estado do Espírito
Santo – DER-ES
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Quadro 35 – Organização institucional dos sistemas estaduais de transporte terrestre e aquaviário de passageiros
(continuação)

Unidade da
Federação

Goiás

Maranhão

192

Modal

Órgão responsável pela(s)
Políticas

Regulação

Gestão

Infraestrutura viária

Aquaviário

Secretaria de Estado de Meio
Ambiente, Recursos Hídricos, Infraestrutura, Cidades e Assuntos
Metropolitanos – SECIMA

()

1

()

1

Agência Goiana de Transportes e
Obras – AGETOP

Ferroviário

Secretaria de Estado de Meio
Ambiente, Recursos Hídricos, Infraestrutura, Cidades e Assuntos
Metropolitanos – SECIMA

Agência Goiana de Regulação,
Controle e Fiscalização de Serviços Públicos – AGR (vinculada à
Secretaria de Estado de Gestão
e Planejamento – SEGPLAN)

Agência Goiana de Regulação,
Controle e Fiscalização de ServiAgência Goiana de Transportes e
ços Públicos – AGR (vinculada à
Obras – AGETOP
Secretaria de Estado de Gestão
e Planejamento – SEGPLAN)

Rodoviário

Secretaria de Estado de Meio
Ambiente, Recursos Hídricos, Infraestrutura, Cidades e Assuntos
Metropolitanos – SECIMA

Agência Goiana de Regulação,
Controle e Fiscalização de Serviços Públicos – AGR (vinculada à
Secretaria de Estado de Gestão
e Planejamento – SEGPLAN)

Agência Goiana de Regulação,
Controle e Fiscalização de ServiAgência Goiana de Transportes e
ços Públicos – AGR (vinculada à
Obras – AGETOP
Secretaria de Estado de Gestão
e Planejamento – SEGPLAN)

Aquaviário

Secretaria de Estado da Infraestrutura – SINFRA

Agência Estadual de Mobilidade
Urbana – MOB

Agência Estadual de Mobilidade
Urbana – MOB

Secretaria de Estado da Infraestrutura – SINFRA

Ferroviário

Secretaria de Estado da Infraestrutura – SINFRA

Agência Estadual de Mobilidade
Urbana – MOB

Agência Estadual de Mobilidade
Urbana – MOB

Secretaria de Estado da Infraestrutura – SINFRA

Rodoviário

Secretaria de Estado da Infraestrutura – SINFRA

Agência Estadual de Mobilidade
Urbana – MOB

Agência Estadual de Mobilidade
Urbana – MOB

Secretaria de Estado da Infraestrutura – SINFRA
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Quadro 35 – Organização institucional dos sistemas estaduais de transporte terrestre e aquaviário de passageiros
(continuação)

Unidade da
Federação

Mato
Grosso

Mato Grosso
do Sul

Modal

Órgão responsável pela(s)
Políticas

Regulação

Gestão

Infraestrutura viária

Aquaviário

Agência Estadual de Regulação
Agência Estadual de Regulação
dos Serviços Públicos Delegados dos Serviços Públicos Delegados
Secretaria de Estado de Infraesdo Estado de Mato Grosso –
do Estado de Mato Grosso –
trutura e Logística – SINFRA
AGER/MT (vinculada à Casa
AGER/MT (vinculada à Casa
Civil)
Civil)

Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística – SINFRA

Ferroviário

Agência Estadual de Regulação
Agência Estadual de Regulação
dos Serviços Públicos Delegados dos Serviços Públicos Delegados
Secretaria de Estado de Infraesdo Estado de Mato Grosso –
do Estado de Mato Grosso –
trutura e Logística – SINFRA
AGER/MT (vinculada à Casa
AGER/MT (vinculada à Casa
Civil)
Civil)

Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística – SINFRA

Rodoviário

Agência Estadual de Regulação
Agência Estadual de Regulação
dos Serviços Públicos Delegados dos Serviços Públicos Delegados
Secretaria de Estado de Infraesdo Estado de Mato Grosso –
do Estado de Mato Grosso –
trutura e Logística – SINFRA
AGER/MT (vinculada à Casa
AGER/MT (vinculada à Casa
Civil))
Civil)

Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística – SINFRA

Aquaviário

Secretaria de Estado de Infraestrutura – SEINFRA

Agência Estadual de Regulação
Agência Estadual de Regulação
de Serviços Públicos de Mato
de Serviços Públicos de Mato
Grosso do Sul – AGEPAN (vincu- Grosso do Sul – AGEPAN (vinculada à Secretaria de Estado de
lada à Secretaria de Estado de
Governo e Gestão Estratégica)
Governo e Gestão Estratégica)

Secretaria de Estado de Infraestrutura – SEINFRA

Secretaria de Estado de Infraestrutura – SEINFRA

Agência Estadual de Regulação
Agência Estadual de Regulação
de Serviços Públicos de Mato
de Serviços Públicos de Mato
Grosso do Sul – AGEPAN (vincu- Grosso do Sul – AGEPAN (vinculada à Secretaria de Estado de
lada à Secretaria de Estado de
Governo e Gestão Estratégica)
Governo e Gestão Estratégica)

Secretaria de Estado de Infraestrutura – SEINFRA

Secretaria de Estado de Infraestrutura – SEINFRA

Agência Estadual de Regulação
Agência Estadual de Regulação
de Serviços Públicos de Mato
de Serviços Públicos de Mato
Grosso do Sul – AGEPAN (vincu- Grosso do Sul – AGEPAN (vinculada à Secretaria de Estado de
lada à Secretaria de Estado de
Governo e Gestão Estratégica)
Governo e Gestão Estratégica)

Secretaria de Estado de Infraestrutura – SEINFRA / Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos – AGESUL

Ferroviário

Rodoviário
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Quadro 35 – Organização institucional dos sistemas estaduais de transporte terrestre e aquaviário de passageiros
(continuação)

Unidade da
Federação

Minas
Gerais

Pará

Paraíba

194

Modal

Órgão responsável pela(s)
Políticas

Regulação

Gestão

Infraestrutura viária

Aquaviário

Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas
– SETOP

Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas
– SETOP

Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas
– SETOP

Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas
– SETOP

Ferroviário

Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas
– SETOP

Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas
– SETOP

Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas
– SETOP

Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas
– SETOP

Rodoviário

Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas
– SETOP

Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas
– SETOP

Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas – SETOP / Departamento de Estradas
de Rodagem do Estado de Minas
Gerais – DER-MG

Departamento de Estradas de
Rodagem do Estado de Minas
Gerais – DER-MG

Aquaviário

Secretaria de Estado de Transportes – SETRAN

Agência de Regulação e Controle Agência de Regulação e Controle
Companhia de Portos e Hidrovias
de Serviços Públicos do Estado
de Serviços Públicos do Estado
do Estado do Pará – CPH
do Pará – ARCON-PA
do Pará – ARCON-PA

Ferroviário

Secretaria de Estado de Transportes - SETRAN

Agência de Regulação e Controle Agência de Regulação e Controle
de Serviços Públicos do Estado
de Serviços Públicos do Estado
do Pará – ARCON-PA
do Pará – ARCON-PA

Secretaria de Estado de Transportes – SETRAN

Rodoviário

Secretaria de Estado de Transportes – SETRAN

Agência de Regulação e Controle Agência de Regulação e Controle
de Serviços Públicos do Estado
de Serviços Públicos do Estado
do Pará – ARCON-PA
do Pará – ARCON-PA

Secretaria de Estado de Transportes – SETRAN

Aquaviário

Secretaria do Estado da Infraestrutura – SEIE

()

1

()

1

()

Ferroviário

Secretaria do Estado da Infraestrutura – SEIE

()

1

()

1

()

Rodoviário

Secretaria do Estado da Infraestrutura – SEIE

Departamento de Estradas de
Rodagem do Estado da Paraíba
– DER/PB

Departamento de Estradas de
Rodagem do Estado da Paraíba
– DER/PB

Departamento de Estradas de
Rodagem do Estado da Paraíba
– DER/PB
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Quadro 35 – Organização institucional dos sistemas estaduais de transporte terrestre e aquaviário de passageiros
(continuação)

Unidade da
Federação

Modal

Aquaviário

Paraná
Ferroviário

Rodoviário

ANTT/Supas/Suepe - UFSC/LabTrans

Órgão responsável pela(s)
Políticas

Regulação

Gestão

Infraestrutura viária

Agência Reguladora de Serviços
Públicos Delegados de Infraestrutura no Paraná – AGEPAR
(vinculada ao Governador do Estado do Paraná)

Secretaria de Estado de InfraesSecretaria de Estado de Infraestrutura e Logística – SEIL / Detrutura e Logística – SEIL / Copartamento de Estradas de Roordenação da Região Metropolidagem – DER / Coordenação
tana de Curitiba – COMEC (vinda Região Metropolitana de Curiculada à Secretaria de Estado do
tiba – COMEC (vinculada à SeDesenvolvimento Urbano
cretaria de Estado do Desenvol– SEDU)
vimento Urbano – SEDU)

Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística – SEIL

Agência Reguladora de Serviços
Públicos Delegados de Infraestrutura no Paraná – AGEPAR
(vinculada ao Governador do Estado do Paraná)

Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística – SEIL / Departamento de Estradas de Rodagem – DER / Coordenação
da Região Metropolitana de Curitiba – COMEC (vinculada à Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano – SEDU)

Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística – SEIL / Coordenação da Região Metropolitana de Curitiba - COMEC (vinculada à Secretaria de Estado do
Desenvolvimento Urbano – SEDU) / Secretaria de Estado do
Planejamento e Coordenação
2
Geral ( )

Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística – SEIL

Agência Reguladora de Serviços
Públicos Delegados de Infraestrutura no Paraná – AGEPAR
(vinculada ao Governador do Estado do Paraná)

Departamento de Estradas de
Rodagem – DER / Coordenação
da Região Metropolitana de Curitiba – COMEC (vinculada à Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano – SEDU)

Departamento de Estradas de
Rodagem - DER / Coordenação
da Região Metropolitana de Curitiba - COMEC (vinculada à Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano – SEDU)

Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística – SEIL
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Quadro 35 – Organização institucional dos sistemas estaduais de transporte terrestre e aquaviário de passageiros
(continuação)

Unidade da
Federação

Modal

Piauí

196

Políticas

Regulação

Gestão

Infraestrutura viária

Secretaria de Transportes
– SETRA

Empresa Pernambucana de
Empresa Pernambucana de
Agência de Regulação dos SerTransporte Intermunicipal – EPTI Transporte Intermunicipal – EPTI
viços Públicos Delegados do Es/ Consórcio de Transporte da
/ Consórcio de Transporte da
tado de Pernambuco – ARPE
Região Metropolitana do Recife – Região Metropolitana do Recife –
(vinculada à Governadoria do EsCTM (Grande Recife) (vinculado CTM (Grande Recife) (vinculado
tado)
à Secretaria das Cidades)
à Secretaria das Cidades)

Secretaria de Transportes
– SETRA

Empresa Pernambucana de
Empresa Pernambucana de
Agência de Regulação dos SerTransporte Intermunicipal – EPTI Transporte Intermunicipal – EPTI
viços Públicos Delegados do Es/ Consórcio de Transporte da
/ Consórcio de Transporte da
tado de Pernambuco – ARPE
Região Metropolitana do Recife – Região Metropolitana do Recife –
(vinculada à Governadoria do EsCTM (Grande Recife) (vinculado CTM (Grande Recife) (vinculado
tado)
à Secretaria das Cidades)
à Secretaria das Cidades)

Rodoviário

Secretaria de Transportes
– SETRA

Empresa Pernambucana de
Agência de Regulação dos SerTransporte Intermunicipal – EPTI
viços Públicos Delegados do Es/ Consórcio de Transporte da
tado de Pernambuco – ARPE
Região Metropolitana do Recife –
(vinculada à Governadoria do EsCTM (Grande Recife) (vinculado
tado)
à Secretaria das Cidades)

Aquaviário

Secretaria de Transportes
– SETRANS / Secretaria das Cidades

Agência de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Estado do Piauí – AGRESPI

Agência de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Estado do Piauí – AGRESPI

Secretaria de Transportes
– SETRANS

Ferroviário

Secretaria de Transportes
– SETRANS / Secretaria das Cidades

Agência de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Estado do Piauí – AGRESPI

Agência de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Estado do Piauí – AGRESPI

Secretaria de Transportes
– SETRANS

Rodoviário

Secretaria de Transportes
– SETRANS / Secretaria das Cidades

Agência de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Estado do Piauí – AGRESPI

Agência de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Estado do Piauí – AGRESPI

Secretaria de Transportes – SETRANS / Departamento de Estradas de Rodagem do Piauí –
DER/PI

Aquaviário

Pernambuco

Órgão responsável pela(s)

Ferroviário
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Quadro 35 – Organização institucional dos sistemas estaduais de transporte terrestre e aquaviário de passageiros
(continuação)

Unidade da
Federação

Modal

Rio Grande
do Norte

Políticas

Regulação

Gestão

Infraestrutura viária

Secretaria de Transportes
– SETRANS

Agência Reguladora de Serviços Agência Reguladora de Serviços
Públicos Concedidos de TransPúblicos Concedidos de Transportes Aquaviários, Ferroviários e portes Aquaviários, Ferroviários e
Metroviários e de Rodovias do
Metroviários e de Rodovias do
Estado do Rio de Janeiro
Estado do Rio de Janeiro
– AGETRANSP
– AGETRANSP

Secretaria de Transportes
– SETRANS

Secretaria de Transportes
– SETRANS

Agência Reguladora de Serviços Agência Reguladora de Serviços
Públicos Concedidos de TransPúblicos Concedidos de Transportes Aquaviários, Ferroviários e portes Aquaviários, Ferroviários e
Metroviários e de Rodovias do
Metroviários e de Rodovias do
Estado do Rio de Janeiro
Estado do Rio de Janeiro
– AGETRANSP
– AGETRANSP

Secretaria de Transportes
– SETRANS

Rodoviário

Secretaria de Transportes
– SETRANS

Departamento de Transportes
Rodoviários do Estado do Rio de
Janeiro – DETRO/RJ

Aquaviário

Secretaria de Estado de InfraEstrutura – SIN

Secretaria de Estado de InfraEstrutura – SIN

Secretaria de Estado de InfraEstrutura – SIN

Secretaria de Estado de InfraEstrutura – SIN

Ferroviário

Secretaria de Estado de InfraEstrutura – SIN

Secretaria de Estado de InfraEstrutura – SIN

Secretaria de Estado de InfraEstrutura – SIN

Secretaria de Estado de InfraEstrutura – SIN

Rodoviário

Secretaria de Estado de InfraEstrutura – SIN

Secretaria de Estado de InfraEstrutura – SIN

Secretaria de Estado de InfraEstrutura – SIN

Departamento de Estradas e Rodagem do Rio Grande do Norte –
DER/RN

Aquaviário

Rio de
Janeiro

Órgão responsável pela(s)

Ferroviário

ANTT/Supas/Suepe - UFSC/LabTrans

Fundação Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do
Departamento de Transportes
Rodoviários do Estado do Rio de Rio de Janeiro – DER/RJ (vinculado à Secretaria de Estado de
Janeiro – DETRO/RJ
Obras – SEOBRAS)
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Quadro 35 – Organização institucional dos sistemas estaduais de transporte terrestre e aquaviário de passageiros
(continuação)

Unidade da
Federação

Modal

Rondônia

198

Políticas

Regulação

Gestão

Infraestrutura viária

Secretaria dos Transportes e
Mobilidade – STM

Superintendência de Portos e HiAgência Estadual de Regulação
drovias (SPH) / Fundação Estados Serviços Públicos Delegados
dual de Planejamento Metropolido Rio Grande do Sul – A
tano e Regional – Metroplan (vinGERGS (vinculada à Secretaria
culada à Secretaria do Planejado Planejamento e Desenvolvimento e Desenvolvimento Regimento Regional – SEPLAG)
onal – SEPLAG)

Secretaria dos Transportes e
Mobilidade – STM

Agência Estadual de Regulação
dos Serviços Públicos Delegados
do Rio Grande do Sul –
AGERGS (vinculada à Secretaria
do Planejamento e Desenvolvimento Regional – SEPLAG)

( ) / Fundação Estadual de Planejamento Metropolitano e Regional – Metroplan (vinculada à
Secretaria do Planejamento e
Desenvolvimento Regional –
SEPLAG)

()

Rodoviário

Secretaria dos Transportes e
Mobilidade – STM

Agência Estadual de Regulação
dos Serviços Públicos Delegados
do Rio Grande do Sul –
AGERGS (vinculada à Secretaria
do Planejamento e Desenvolvimento Regional – SEPLAG)

Departamento Autônomo de Estradas e Rodagem – DAER /
Fundação Estadual de Planejamento Metropolitano e Regional
– Metroplan (vinculada à Secretaria do Planejamento e Desenvolvimento Regional – SEPLAG)

Departamento Autônomo de Estradas e Rodagem – DAER

Aquaviário

()

Departamento de Obras e Serviços Públicos do Estado de Rondônia – DEOSP/RO

Departamento de Obras e Serviços Públicos do Estado de Rondônia – DEOSP/RO

Departamento de Obras e Serviços Públicos do Estado de Rondônia – DEOSP/RO

Ferroviário

()

()

1

()

1

()

Rodoviário

()

Departamento de Obras e Serviços Públicos do Estado de Rondônia – DEOSP/RO

Departamento de Obras e Serviços Públicos do Estado de Rondônia – DEOSP/RO

Departamento de Obras e Serviços Públicos do Estado de Rondônia – DEOSP/RO

Aquaviário

Rio Grande
do Sul

Órgão responsável pela(s)

Ferroviário

1

1

1

Superintendência de Portos e Hidrovias – SPH

1
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Quadro 35 – Organização institucional dos sistemas estaduais de transporte terrestre e aquaviário de passageiros
(continuação)

Unidade da
Federação

Roraima

Santa
Catarina

Modal

Órgão responsável pela(s)
Políticas

Regulação

Gestão

Infraestrutura viária

Aquaviário

Secretaria de Infraestrutura
– SEINF

Agência Reguladora de Serviços
Públicos Delegados do Estado
de Roraima - ARESD/RR

Secretaria de Infraestrutura
– SEINF

Secretaria de Infraestrutura
– SEINF

Ferroviário

Secretaria de Infraestrutura
– SEINF

Agência Reguladora de Serviços
Públicos Delegados do Estado
de Roraima - ARESD/RR

Secretaria de Infraestrutura
– SEINF

Secretaria de Infraestrutura
– SEINF

Rodoviário

Secretaria de Infraestrutura
– SEINF

Agência Reguladora de Serviços
Públicos Delegados do Estado
de Roraima - ARESD/RR

Conselho Rodoviário Estadual –
CRE/RR

Secretaria de Infraestrutura
– SEINF

Aquaviário

Secretaria de Estado da Infraestrutura – SIE

Departamento de Transportes e
Terminais – DETER

Departamento de Transportes e
Terminais – DETER

Departamento Estadual de Infraestrutura - DEINFRA

Ferroviário

Secretaria de Estado da Infraestrutura – SIE

Departamento de Transportes e
Terminais – DETER

Departamento de Transportes e
Terminais – DETER

Secretaria de Estado da Infraestrutura – SIE / Departamento Estadual de Infraestrutura
– DEINFRA

Rodoviário

Secretaria de Estado da Infraestrutura – SIE

Departamento de Transportes e
Terminais – DETER

Departamento de Transportes e
Terminais – DETER

Departamento Estadual de Infraestrutura – DEINFRA
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Quadro 35 – Organização institucional dos sistemas estaduais de transporte terrestre e aquaviário de passageiros
(continuação)

Unidade da
Federação

Modal

Políticas

Regulação

Secretaria Estadual de Logística
e Transportes

Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de
Transporte do Estado de São
Paulo – ARTESP (vinculada à
Secretaria de Governo)

Secretaria Estadual de Logística
e Transportes

Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de
Transporte do Estado de São
Paulo – ARTESP (vinculada à
Secretaria de Governo)

Rodoviário

Secretaria Estadual de Logística
e Transportes

Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de
Transporte do Estado de São
Paulo – ARTESP (vinculada à
Secretaria de Governo)

Aquaviário

Secretaria de Estado da Infraestrutura e do Desenvolvimento Urbano – SEINFRA

Ferroviário

Secretaria de Estado da Infraestrutura e do Desenvolvimento Urbano – SEINFRA

Rodoviário

Secretaria de Estado da Infraestrutura e do Desenvolvimento Urbano – SEINFRA

Aquaviário

São Paulo

Sergipe

200

Órgão responsável pela(s)

Ferroviário

Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de Sergipe – AGRESE (vinculada à
Secretaria da Casa Civil)
Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de Sergipe – AGRESE (vinculada à
Secretaria da Casa Civil)
Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de Sergipe – AGRESE (vinculada à
Secretaria da Casa Civil)

Gestão
Agência Reguladora de Serviços
Públicos Delegados de Transporte
do Estado de São Paulo – ARTESP (vinculada à Secretaria de
Governo) / Desenvolvimento Rodoviário S/A – DERSA / Secretaria
dos Transportes Metropolitanos
Agência Reguladora de Serviços
Públicos Delegados de Transporte
do Estado de São Paulo – ARTESP (vinculada à Secretaria de
Governo) / Secretaria dos Transportes Metropolitanos
Agência Reguladora de Serviços
Públicos Delegados de Transporte
do Estado de São Paulo – ARTESP (vinculada à Secretaria de
Governo) / Secretaria dos Transportes Metropolitanos
Agência Reguladora de Serviços
Públicos do Estado de Sergipe –
AGRESE (vinculada à Secretaria
da Casa Civil)
Agência Reguladora de Serviços
Públicos do Estado de Sergipe –
AGRESE (vinculada à Secretaria
da Casa Civil)
Agência Reguladora de Serviços
Públicos do Estado de Sergipe –
AGRESE (vinculada à Secretaria
da Casa Civil)

ANTT/Suepe/Supas - UFSC/LabTrans

Infraestrutura viária

Departamento Hidroviário – DH

Secretaria Estadual de Logística
e Transportes

Departamento de Estradas de
Rodagem – DER/SP / Desenvolvimento Rodoviário S/A –
DERSA

1

()

1

()

Secretaria de Estado da Infraestrutura – SEINFRA
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Quadro 35 – Organização institucional dos sistemas estaduais de transporte terrestre e aquaviário de passageiros
(conclusão)

Unidade da
Federação

Tocantins

Modal

Órgão responsável pela(s)
Políticas

Regulação

Gestão

Infraestrutura viária

Aquaviário

Secretaria da Infraestrutura

Agência Tocantinense de Regulação, Controle e Fiscalização de
Serviços Públicos – ATR

Secretaria da Infraestrutura

Secretaria da Infraestrutura

Ferroviário

Secretaria da Infraestrutura

Agência Tocantinense de Regulação, Controle e Fiscalização de
Serviços Públicos – ATR

Secretaria da Infraestrutura

Secretaria da Infraestrutura

Rodoviário

Secretaria da Infraestrutura

Agência Tocantinense de Regulação, Controle e Fiscalização de
Serviços Públicos – ATR

Secretaria da Infraestrutura

Secretaria da Infraestrutura

Fontes: elaborado com base na legislação constante dos Quadros 2 a 37.
1
Notas: ( ) A competência quando ao modal não está explícita ou o texto legal não possibilita clara interpretação.
2
( ) Na prática, vem atuando nesta área.
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