PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO MONTE
PRAÇA GETÚLIO VARGAS – 18 – CENTRO
SANTO ANTÔNIO DO MONTE – MG
DECRETO Nº. 038/2018 DE 04 DE JANEIRO DE 2018.
REAJUSTA TARIFA DE TRANSPORTE COLETIVO DE
PASSAGEIROS DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO
DO MONTE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
O Prefeito Municipal de Santo Antônio do Monte, no uso
das atribuições que lhe confere a Legislação vigente, objetivando o restabelecimento
do equilíbrio econômico-financeiro do contrato e a melhoria do Transporte Coletivo de
Passageiros, tornando-o mais regular, contínuo, eficiente, confortável e seguro para
os usuários e;
Considerando que a prestação de serviços pela empresa
concessionária se viu contratada após regular processo licitatório;
Considerando que, o último reajuste ocorreu em
06/06/2016, através do Decreto nº. 121/2016;
Considerando os estudos realizados sobre os custos da
prestação de serviços, levando em consideração seus diversos componentes e
insumos, como ainda, o número de usuários, pagantes e não pagantes,
DECRETA:
Art. 1°. - O valor da tarifa do transporte coletivo urbano
convencional será de R$ 3,50 (Três reais e cinquenta centavos).
Art. 2º. - Em caso de reajuste tarifário, a relação entre o
valor monetário e o número de passagens restantes no cartão deverá ser respeitada
garantindo que o usuário realize as viagens restantes, até a primeira recarga.
Art. 3º. - A empresa concessionária do Sistema de
Transporte Coletivo Urbano de Santo Antônio do Monte gerenciará diretamente o
Sistema de bilhetagem Eletrônica.
§ 1º. - Não será comercializado cartão com valor
monetário inferior a 06 (seis) vezes o valor da tarifa vigente.
§ 2º. - Os usuários na modalidade “Estudante” deverão
efetuar o cadastramento e aquisição de cartões na dependência da empresa
concessionária.
§ 3º. - O cadastramento será efetivado de acordo com as
normas da empresa e amplamente divulgado.
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§ 4º. - O valor da tarifa do transporte coletivo urbano
convencional do usuário na modalidade “Estudante” será de R$1,75 (um real e
setenta e cinco centavos).
§ 5º. - Os usuários do cartão na modalidade “Estudante”
pagarão pelo cartão o valor correspondente a 15 (quinze) vezes a tarifa vigente.
Art. 4º. - Na eventual necessidade de reposição do cartão
ao usuário em virtude de perda, roubo, extravio, inutilização por mau uso ou
conservação, o novo cartão terá de ser adquirido mediante pagamento de valor
equivalente à 15 (quinze) vezes o valor da tarifa vigente.
Parágrafo Único - Os usuários que extraviarem o cartão
deverão comunicar o fato imediatamente à empresa concessionária para que seja
feito o bloqueio de uso do referido cartão.
Art. 5º. - É vedada a comercialização e transação dos
cartões fora do Sistema de Bilhetagem Automática de Santo Antônio do Monte.
§ 1º. - A comercialização e transação dos cartões fora do
âmbito da rede credenciada do Sistema de Bilhetagem Automática de Santo Antônio
do Monte implicará na apreensão dos mesmos.
§ 2º. - O infrator não terá direito a qualquer tipo de
ressarcimento ou indenização pela apreensão dos cartões, sendo seus valores
excluídos do Sistema de Bilhetagem.
Art. 6º. - Revogam-se as disposições em contrário, em
especial, o Decreto nº. 121 de 06/06/2016.
Art. 7º. - Este decreto entra em vigor na data de sua
publicação.
Paço Municipal Governador Eduardo Azeredo.
Santo Antônio do Monte – MG, 04 de Janeiro de 2018.
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