EDITAL DE CONCORRÊNCIA nº. 38/2016

CONCESSÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO URBANO NO
MUNICÍPIO DE BLUMENAU

ANEXO I.10 – LEGISLAÇÃO DE TRANSPORTE COLETIVO DE BLUMENAU
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Apresenta-se neste anexo a relação da legislação municipal de transporte coletivo vigente,
que poderá ser consultada no sítio da Prefeitura Municipal de Blumenau em
http://www.blumenau.sc.gov.br/utilidades/leis-normas.

LEI N. 3.478, DE 15 DE JULHO DE 1988: desobriga do pagamento de tarifa, o usuário de
transporte coletivo urbano na forma que menciona;
LEI N. 4.175, DE 29 DE DEZEMBRO DE 1992: institui a passagem para estudantes nos
transportes coletivos urbanos no município de Blumenau;
LEI N. 4.582, DE 19 DE DEZEMBRO DE 1995: institui gratuidade para crianças até 5 anos de
idade; idosos com mais de 65 anos; membros da Polícia Militar desde que fardados; membros da
Guarda Municipal de Trânsito desde que fardados; carteiros da EBCT em serviço; fiscais do
SETERB;
LEI N. 4.702, DE 26 DE AGOSTO DE 1996: isenção de tarifa, no transporte coletivo urbano, aos
deficientes visuais;
LEI N. 4.956, DE 02 DE ABRIL DE 1998: dispõe sobre a obrigatoriedade da instalação de
elevadores hidráulicos nos ônibus de transporte coletivo urbano;
LEI N. 5.580, DE 04 DE DEZEMBRO DE 2000: autoriza a concessão gratuita de uso de áreas
públicas às associações de pessoas portadoras de deficiência;
LEI N. 5.732, DE 15 DE OUTUBRO DE 2001: dispõe sobre o desembarque de obesos, gestantes
e crianças nos ônibus coletivos urbanos;
LEI N. 5.772, DE 14 DE NOVEMBRO DE 2001: institui gratuidade para agentes de saúde do
programa de erradicação do aedes aegypti desde que uniformizados;
LEI N. 6.136, DE 11 DE MARÇO DE 2003: institui gratuidade para portadores de deficiência
física, visual, auditiva, mental e múltiplas em tratamento e acompanhantes;
LEI N. 6.293, DE 29 DE SETEMBRO DE 2003: altera e revoga dispositivos da Lei 3478/88;
LEI N. 6.553, DE 09 DE SETEMBRO DE 2004: institui gratuidade para: Deficientes renais
crônicos em tratamento dialítico; ostomizados; pessoas portadoras de sofrimento psíquico crônico
irreversível com avaliação sócio-econômica; transplantados com avaliação sócio-econômica;
portadores de HIV;
LEI N. 6.657, DE 02 DE MARÇO DE 2005: altera a redação do parágrafo 3° do a rt. 3° da Lei
4175/92 e dá outras providências;
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LEI N. 6.658, DE 02 DE MARÇO DE 2005: inclui na Lei 4175/92 o direito de uso de passagem
escolar aos estudantes de 1o. e 2o. Graus (ensino fundamental e médio), universitários, de cursos
pré-vestibulares, de cursos profissionalizantes oferecidos pelo CEP, CEDUP, SENAI, SENAC,
CEJA, CTS e demais cursos profissionalizantes regularmente autorizados;
LEI N. 6.923, DE 20 DE JUNHO DE 2006: proíbe a venda de passes escolares e integrais por
mercadorias e a sua venda por pessoas não credenciadas no SIB – sistema Integrado de
Transporte Coletivo Urbano de Blumenau;
LEI N. 7.127, DE 02 DE AGOSTO DE 2007: dispõe sobre o serviço de transporte coletivo urbano
de passageiros no Município de Blumenau e dá outras providências;
LEI N. 7.539, 23 DE JUNHO DE 2010: (altera a redação do parágrafo 3º do art. 3º da Lei n. 4.175,
de 29 de dezembro de 1992 e dá outras providências): determina que os alunos do Centro de
Educação de Jovens e Adultos (CEJA) terão direito à quantidade necessária de passes escolares
conforme o número de dias que frequentam o educandário, atestados em documento timbrado
pela Instituição, limitados a 02 (dois) passes diários;
LEI N. 7.653, DE 27 DE JULHO DE 2011: (acrescenta dispositivo ao artigo 9º da Lei n. 7.127, de
02 de agosto de 2007): obriga o concessionário a “afixar cartaz de, no mínimo, 10 cm (dez
centímetros) de largura por 15 cm (quinze centímetros) de altura, no interior dos veículos de
transporte coletivo urbano, em local de boa visibilidade ou ao lado dos bancos especiais,
informando sobre a obrigatoriedade das pessoas em cederem lugares aos idosos, deficientes
físicos e gestantes, nos assentos destinados a estes”;
LEI N. 7.848, DE 12 DE JUNHO DE 2013: (institui Programa de Gratuidade no Serviço de
Transporte Coletivo Urbano de Passageiros no Município de Blumenau destinados aos portadores
das patologias que especifica): institui subsidio custeado pelo Município nas tarifas dos usuários
usuários do sistema único de saúde: portadores do Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV);
ostomizados; transplantados; com insuficiência renal crônica em tratamento dialítico; submetidos a
tratamento de dependência química em comunidades terapêuticas;
LEI COMPLEMENTAR N. 892, DE 05 DE JULHO DE 2013: (acrescenta e altera dispositivos no
art. 276 da Lei Complementar nº 632, de 30 de março de 2007, que dispõe sobre o Código
Tributário do Município de Blumenau, para reduzir a zero a alíquota do ISSQN incidente sobre o
serviço de transporte coletivo urbano de passageiros);
LEI N. 6.395, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2003: (dispõe sobre a manutenção do nível de emprego
em razão da implantação do sistema eletrônico de passagens no transporte coletivo urbano);
LEI N. 8.038, DE 08 DE OUTUBRO DE 2014: (altera a Lei n. 4.582, de 19 de dezembro de 1995,
que estabelece isenção da tarifa no transporte coletivo urbano de Blumenau): estabelece a
isenção no pagamento da tarifa do transporte coletivo aos agentes comunitários de saúde, quando
uniformizados e identificados);
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LEI N. 8.076, 17 DE MARÇO DE 2015: (acrescenta dispositivo ao artigo 9º da Lei n. 7.127, de 02
de agosto de 2007): obriga o concessionário a “instalar canos de descarga direcionados para o
alto, com a saída de fumaça acima do nível do teto, em todos os ônibus e micro-ônibus, à medida
que os veículos da frota forem renovados”;
LEI N. 8.090, DE 09 DE ABRIL DE 2015: (acrescenta dispositivos ao art. 10 da Lei n. 7.127, de
02 de agosto de 2007): estabelece o direito para o usuário do transporte coletivo de desembarcar
dos ônibus, a seu pedido, no período das 22 às 5 horas, em qualquer local onde seja permitido o
estacionamento, no trajeto regular da linha, mesmo que não haja ponto de parada regulamentado,
bem como obriga o concessionário a colocar adesivos, no interior dos veículos de transporte
coletivo urbano, em local de boa visibilidade, informando sobre o direito dos usuários ao
desembarque;
DECRETO N. 8.460, DE 02 DE AGOSTO DE 2007: Regulamenta a Lei Municipal 7127/07 e
institui o Regulamento do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros no Município de
Blumenau;
DECRETO N. 8.869, DE 23 DE JANEIRO DE 2009: Regulamenta o Sistema de Bilhetagem
Eletrônica na Rede de Transporte Coletivo Urbano de Passageiros do Município de Blumenau;
DECRETO N. 10.866, DE 11 DE JANEIRO DE 2016: Fixa novo valor para as tarifas comum e
seletiva do serviço de transporte coletivo urbano de passageiros.
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