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Lei 5.874, de 11 de maio de 1972 

Dispõe sobre recolhimento de 
veículos a depósito, sua venda em 
leilão judicial e dá outras 
providências. 

O Povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes, 
decretou e eu, em seu nome, sanciono a seguinte lei: 

Art. 1° - O Departamento Estadual de Trânsito, da 
Secretaria de Estado da Segurança Pública, depositará, em local 
que designar, os veículos: 

I - removidos, retidos ou apreendidos por infração às 
normas de trânsito, estabelecidas pela Lei n° 5.108, de 21 de 
setembro de 1966 (Código Nacional de Trânsito), com a cominação 
da respectiva penalidade, cujos proprietários não satisfizerem, 
nos prazos fixados, as exigências legais e regulamentares 
indispensáveis à sua liberação; 

II - abandonados na via pública por mais de 24 (vinte e 
quatro) horas consecutivas. 

Art. 2° - A restituição dos veículos depositados se fará 
mediante pagamento: 

I - das multas cabíveis, na forma da legislação própria; 
II - das despesas com a remoção, retenção ou apreensão do 

veículo; 
III - das despesas com a guarda, arbitradas no valor diário 

equivalente a 5% (cinco por cento) do salário mínimo em vigor no 
Estado. 

§ 1" - Dentro do prazo de 10 (dez) dias contados da data da 
remoção, retenção ou apreensão do veículo, a autoridade de 
trânsito, sob registro postal, notificará o seu proprietário, e 
não sendo possível essa via, providenciará a sua realização por 
aviso publicado no Órgão Oficial do Estado, para que a liberação 
do veículo se faça, observado o disposto neste artigo. 

§ 2° - No caso de veículo de proprietário não identificado, 
abandonado na via pública por mais de 24 (vinte e quatro) horas 
consecutivas, publicar-se-á edital, no Órgão Oficial do Estado, 
com prazo de 30 (trinta) dias, contendo as suas características, 
para quem se julgar com direito a reclama 

Art. 3° - Não atendendo o proprietário do veículo ao 
disposto no artigo anterior, e não havendo reclamações relativas 
aos veículos recolhidos, na forma do artigo 1°, decorrido o 
prazo de 30 (trinta) dias do depósito, scrá o veículo vendido, a 
requerimento do depositário, em leilão judicial, observadas, no 
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que couber, as disposições dos artigos 704 e 705 do Código de 
Processo Civil. 

Parágrafo único - Do produto apurado na venda judicial 
serão deduzidas as multas e despesas administrativas cogitadas 
nos incisos I, II e III do artigo 2°, as despesas judiciais e 

r- 
	 outras decorrentes do processo de alienação, recolhendo-se o 

saldo à Caixa Econômica. do Estado de Minas Gerais, na forma do 
artigo 705 do Código de Processo Civil. 

r 
Art. 40  - Excetuando-se os veículos recolhidos ao depósito 

por ordem judicial, ou aos que nele estejam à disposição da 
; 

	 autoridade policial, esta lei se aplica a todos aqueles que já 
ts 
	se acham depositados nas condições previstas em seu artigo 1°. 

r 	 Art. 5° - Esta lei entra em vigor na data de sua 
t 
	 publicação, revogadas as disposições em contrário. 

Mando, portanto, a todas as autoridades, a quem o 
conhecimento e execução desta lei pertencer, que a cumpram e 
façam cumprir, tão inteiramente como nela se contém. 

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 11 de 
maio de 1972. 

Rondon Pacheco - Governador do Estado 

r 

r 
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r- 
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Lei 6.610, de 14 de julho de 1975 

Estabelece em favor dos ex-
combatentes a gratuidade nas casas 
de diversões e nos transporte 
coletivos. 

O Povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes, 
decretou e eu, em seu nome, sanciono a seguinte lei: 

Art. 	- Fica assegurada aos ex-combatentes da Força 
Expedicionária Brasileira - FEB a gratuidade de ingresso e de 
condução nas casas de diversões e nos transportes coletivos. 

Parágrafo único - Para os efeitos do artigo, considera-se 
ex-combatente aquele que haja participado efetivamente de 
operações bélicas durante a Segunda Guerra Mundial. 

"Artigo alterado pelas Leis 7.601/79 e 8.367/82) 

Art. 2° - A. prova da condição de ex-combatente será feita 
pelo interessado à Associação Nacional dos Veteranos da FEB - 
Seção Regional de Belo Horizonte-Minas Gerais, que encaminhará à 
Secretaria de Estado da Segurança Pública a relação dos 
beneficiados, devendo anexar-lhe a fotocópia autenticada dos 
seguintes documentos, fornecidos pelos ex-combatentes: 

1- Diploma da Medalha de Campanha da Itália, ou 
II - Diploma de qualquer das Medalhas Navais do Mérito de 

Guerra. 
Parágrafo único - O portador do diploma referido no inciso 

II deste artigo somente fará jus ao beneficio se também 
comprovar, junto à FEB, haver tripulado navio de guerra ou 
mercante que haja participado de comboio de transporte de tropas 
ou de abastecimento, ou ainda de missões de patrulha. 

t(Artigo alterado pelas Leis 7.601/79 e 8.367/82) 

Art. 3° - A obtenção do beneficio da presente lei dependerá 
exclusivamente da apresentação da Carteira Especial de 
identificação de ex-Combatente, expedida pela Secretaria de 
Estado de Segurança Pública, mediante a comprovação de que trata 
o artigo anterior. 

Art. 4° - Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Art. 5° - Revogam-se as disposições em contrário. 

Mando, portanto, a todas as autoridades, a quem o 
conhecimento e execução desta Lei pertencer, que a cumpram e 



r- 	
façam cumprir, tão inteiramente como nela se contém. 

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 14 de 
julho de 1975. 

 

r 

	
Antônio Aureliano Chaves de Mendonça - Governador 
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Lei 7.367, de 2 de outubro de 1978 

Dispõe sobre o transporte coletivo 
rodoviário intermunicipal. 

O Povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes, 
decretou e eu, em seu nome, sanciono a seguinte lei: 

Art. 1° - O transporte coletivo rodoviário intermunicipal, 
realizado no Estado de Minas Gerais, é serviço público, 
explorado diretamente ou delegado a terceiros. 

Parágyato único - É intermunicipal o transporte coletivo 
realizado entre municípios, quer por estrada federal, estadual 
ou municipal. 

Art. 2° - Compete ao Departamento de Estradas de Rodagem do 
Estado de Minas Gerais - DER-MG, a exploração e a delegação do 
serviço de transporte coletivo rodoviário intetanunicipal, 
ressalvada a competência outorgada à Companhia de Transportes 
Urbanos da Região Metropolitana de Belo Horizonte - METROBEL, 
pela. Lei de n° 7.275, de 28 de junho de 1978. 

Parágrafo único - As normas e o regime de execução do 
serviço, bem como a forma de delegação e as obrigações do 
delegatário, são estabelecidos em regulamento. 

#(Artigo alterado pelo art. 8" da Lei 11.373/93) 

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação 
e revoga as Leis de n° 2.197, de 30 de julho de 1960 a 5.388, de 
9 de dezembro de 1969. 

Mando, portanto, a todas as autoridades, a quem 
conhecimento e execução desta lei pertencer, que a cumpram e 
façam cumprir, tão inteiramente como nela se contém. 

Dada no Palácio da Liberdade, cm Belo Horizonte, aos 2 dc 
outubro de 1978. 

Levindo Ozanan Coelho - Governador 

r 

_ 

r 
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	 Lei 7.601, de 5 de dezembro de 1979 

r- 

Modifica a redação dos artigos 1°, 
e seu parágrafo único, e 2° da Lei 

r-- 
	 n° 6.610, de 14 de julho de 1975, 

que estabelece em favor dos ex-
combatentes a gratuidade nas casas 
de diversões e nos transportes 
coletivos. 

O Povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes, 
decretou e eu, em seu nome, sanciono a seguinte Lei: 

An. 1° - O artigo I° e seu parágrafo único, e o artigo 2° 
da Lei n° 6.610, de 14 de julho de 1975, passam a ter a seguinte 
redação: 

r 
; 

	

"Art. 1° - Fica assegurada aos ex-combatentes da Segunda 
Guerra. Mundial a gratuidade de ingresso nas casas de diversões e 
de condução nos transportes coletivos. 

e 	 Parágrafo único - Para efeito do artigo, considera-se ex- 
combatente aquele que tenha efetivamente participado de 
operações bélicas durante a Segunda Guerra Mundial, como 
integrante da Força do Exército, da Força Expedicionária 

r 

	

	 Brasileira, da Força Aérea Brasileira, da Marinha Mercante, 
amparado pela Lei Federal n° 5.315, de 12 de setembro de 1967. 

Art. 2° - A prova de condição de ex-combatente será feita 
pelo interessado junto à Associação dos Ex-Combatentes do 
Brasil, Secções Regionais do Estado de Minas Gerais, ou 
Associação Nacional dos Veteranos de Guerra da FEB, Secção 
Regional de Belo Horizonte, que encaminhará o pedido do 
interessado, acompanhado dos seguintes documentos: 

Do Exército: 
I - cópia do Diploma da Medalha de Campanha ou do 

Certificado de haver servido no Teatro de Operações da Itália; 
II - cópia. do Diploma da Medalha de Guerra ou da Certidão 

em que prove sua participação em missão de vigilância e 
segurança do litoral ou de linha oceânica ou de unidades que se 
deslocaram de suas sedes, para cumprimento daquelas missões. 

Da Aeronáutica: 
I - Cópia do Diploma da Medalha de Campanha ou do Diploma 

da Cruz de Aviação, fita 13, para os que participaram de missão 
de patmlliamento. 

Da Marinha de Guerra e da Marinha Mercante: 
1- cópia do Diploma de uma das Medalhas Navais do Mérito 

de Guerra, para os tripulantes de navios atacados por inimigos 
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ou destruídos por acidente, ou da Medalha da Campanha da FEB; 
II - cópia da Certidão de haver participado de missão de 

r 

	

	 comboio e patrulhamento ou de haver sido comboiado por navio de 
guerra; 

BI - cópia da Certidão de haver participado em missão de 
vigilância e segurança de ilha oceânica." 

Art. 	- Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 

Mando, portanto, a todas as autoridades, a quem o 
conhecimento e execução desta lei pertencer, que a cumpram e 
façam cumprir, tão inteiramente como nela se contém. 

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 5 de 
dezembro de 1979 .  

Francelino Pereira. dos Santos - ('invernador 

r 
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Lei 7.622, de 17 de dezembro de 1979 

Proíbe o uso de fumo em coletivos intermunicipais. 

O Povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes, 
decretou a seguinte lei: 

Art. 	- Fica proibido fumar no interior de coletivos 
intermunicipais. 

Art. 2° - Fica o Poder Executivo autorizado a expedir os 
atos necessários à execução desta lei. 

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Art. 4° - Revogam-se as disposições em contrário. 

Palácio da Inconfidência, cm Belo Horizonte, aos 17 de 
dezembro de 1979 

João Navarro - Presidente da. ALMG 

Obs: Esta Lei consta também da Coletânea de Normas sobre Saúde. 

■ 
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Lei 8.367, de 21 de dezembro de 1982 

Altera e acrescenta parágrafo 
único respectivamente aos artigos 
1°e 2° da Lei n° 6.610, de 14 de 
julho de 1975, modificada pela Lei 
n° 7.601, de 5 de dezembro de 
1979. 

O Povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes, 
decretou e eu, em seu nome, sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1° - O parágrafo único do artigo 1° e o artigo 2°, 
acrescido de parágrafo único, da Lei n° 6.610, de 14 de julho de 
1975, modificada pela Lei n° 7.601, de 5 de dezembro de 1979, 
passam a ter a seguinte redação: 

	

"Mi. 1° 	- 
Parágrafo único - Para efeito do artigo, considera-se ex- 

combatente aquele que tenha efetivamente participado de 
operações bélicas durante a Segunda Guerra Mundial, como 
integrante da Força do Exército, da Força Expedicionária 
Brasileira, da Força Aérea Brasileira, da Marinha de Guerra e da 
Mercante, amparado pela Lei Federal n° 5.315, de 12 de setembro 
de 1967. 

	

Art. 2° 	- 
Parágrafo único - Para fins de comprovação da condição de 

ex-combatente, além dos documentos enumerados no artigo, também 
fazem prova os demais mencionados pela Lei Federal n° 5.315, de 
12 de setembro de 1967." 

MI. 2° - Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 

Mando, portanto, a todas as autoridades, a quem o 
conhecimento e execução desta Lei pertencer, que a cumpram e 
façam cumprir, tão inteiramente como nela se contém. 

Dada nu Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 21 de 
dezembro de 1982. 

Francelino Pereira dos Santos - Governador 

r 
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Lei 8.750. de 26 de novembro de 1984 

Dispõe sobre exigências supletivas 
para transporte de passageiros em 
veículo de carga, a título 
precário. 

O Povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes, 
decretou e eu, em seu nome, sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1° - Além das exigências decorrentes da legislação 
federal, a autorização, a titulo precário, para transporte-
municipal ou intermunicipal, remunerado ou não - de passageiros 
em veículo de carga, dependerá de vistoria anual, comprobatória 
de suas condições de segurança para esse fim a ser realizada na 
mais próxima Residência do Departamento de Estradas de Rodagem 
do Estado de Minas Gerais - DER/MG. 

§ l° - Em se tratando de veículo que transporta trabalhador 
rural volante, a vistoria dar-se-á nos trinta (30) dias 
antecedentes ao início da principal colheita da região. 

§ 2° - Sem prejuízo de outros critérios preestabelecíveis, 
pode-se entender por início da principal colheita o momento cm 
que, segundo a média dos últimos cinco anos, tal atividade 
começa a desenvolver-se no lugar. 

Art. 2° - Realizada a vistoria, a residência do DER/MG 
emitirá o certificado comprobatório, que integrará a 
documentação do veículo sujeita à inspeção da autoridade 
policial. 

Art. 3° - A autorização a que se refere o artigo será 
cassada ou suspensa temporariamente pela autoridade policial, 
nos seguintes casos: 

I - se verificada a insegurança do veículo transportador ou 
a inobservância de outras exigências legais, a critério da 
própria autoridade; 

II - se apurada a procedência de denúncia escrita, feita 
por autoridade estadual ou municipal, por sindicato de 
trabalhadores rurais, associação profissional ou outras 
entidades rurais locais. 

Parágrafo único - Para comprovar qualquer infração a 
autoridade policial poderá valer-se da mais próxima Residência 
do DER/MU. 

Art. 4° - Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 

r 
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Art. 5° - Revogam-se as disposições em contrário. 

Mando, portanto, a todas as autoridades, a quem o 
conhecimento e execução desta Lei pertencer, que a cumpram e 
façam cumprir, tão inteiramente como nela se contém. 

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 26 de 
novembro de 1984. 

Hélio Carvalho Garcia - Governador do Estado 

p■N 
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Lei 9.760, de 20 de abril de 1989 

r 

r 

r 

• 

• 
r 

Concede passe livre aos deficientes 
físicosvisuais no transporte 
coletivo iniermunicipal do Estado 

Faço saber que a Assembléia Legislativa manteve e eu 
promulgo, nos termos do artigo 44, § 4', da Constituição do 
Estado, a seguinte Lei: 

Art. 1° - Fica concedido passe livre aos deficientes físi- 
cos e visuais no transporte coletivo intennunicipal do Estado. 

NArtigo alterado pelo art 1° da Lei 10.419/91) 

Art. 2° - A forma de concessão do passe referido no artigo 
anterior será estabelecida através de regulamento. 

MI. 3° - Esta Lei entra em vigor na. data de sua. publica-
ção. 

Art. 4° - Revogam-se as disposições em contrário. 

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 20 de 
abril de 1989. 

Newton Cardoso - Governador do Estado 

t 

e 
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Lei 10.196, de 27 de junho de 1990 

Dá nova redação ao art. 1° da Lei n° 7.622, de 17 de dezem- 
bro de 1979, que dispõe sobre a proibição de fumar nos coletivos 
intermunicipais e dá outras providências. 

O Povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes, 
decretou e eu, em seu nome, sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1°- O art. 1° da Lei n° 7.622, de 17 de dezembro de 
1979, passa a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 1°- É proibido fumar nos coletivos intermunicipais". 

MI. 2°- O Poder Executivo regulamentará esta Lei no prazo 
de 90 (noventa) dias a partir da sua publicação. 

r"" 

3°- Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

r 	 Art. 4"- Revogam-se as disposições em contrário. 

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 27 de 
r 	

junho de 1990. 

Newton Cardoso - Governador do Estado. 
• 

Obs: Esta Lei consta também da Coletânea de Normas sobre Saúde. 

e 
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Lei 10.419 de 16 de janeiro de 1991 

Altera dispositivos da Lei n° 9.760, de 20 de abril de 
1989, e dá outras providências. 

O Povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes, 
decretou e eu, em seu nome, sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1°- O art. 1° da Lei n° 9.760, de 20 de abril de 1989,0 
passa a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 1°- Fica concedido passe livre aos deficientes fisicos, 
mentais e visuais e às pessoas com idade superior a 65 anos 
no transporte coletivo intermunicipal. 

Parágrafo único- (Vetado)." 

Art. 2°- O Poder Executivo regulamentará esta Lei no prazo 
de 120 dias. 

Art. 30- Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 4°- Revogam-se as disposições cm contrário. 

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 16 de 
janeiro de 1991. 

Newton Cardoso - Governador do Estado. 

OBS.: Texto digitado conforme republicação do 1v1GEX de 18/01/91. 
P. 01. 

1~■ 
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r 	Decreto 32.656, de 14 de março de 1991 

Contem o Regulamento de Serviço de Transporte Coletivo 
Rodoviário Intennunicipal do Estado de Minas Gerais - 
RSTC. 

CAPÍTULO I 
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

Art. 1°- O transporte coletivo rodoviário intermunicipal 
realizado no território do Estado é serviço público de competên- 
cia do Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas 
Gerais - DER/MG, podendo ser prestado diretamente ou por delega-
ção, e se regerá pelas normas deste Regulamento. 

Art. 2°- Para efeito deste Regulamento, considera-se: 
DELEGATÁRIO: o titular de contrato com o DER/MG para 

prestar serviço dc transporte coletivo intermunicipal dc passa- 

r 
	 geiros; 

II- PASSAGEIRO: o usuário do serviço de transporte coletivo 
intermunicipal; 

III- VEÍCULO: o ônibus usual em transporte coletivo; 
r 	

IV- CAPACIDADE NOMINAL DO VEÍCULO: é o número de poltronas 
numeradas do ônibus; 

V- IDADE DO VEÍCULO: a diferença entre o ano em curso e o 
ano de fabricação do veículo; 

VI- VEÍCULO PADRÃO: o ônibus cujo modelo regular de fabri-
cação mais se aproxima da média dos veículos do sistema de 
transporte de passageiros, nas suas características técnicas; 

VII- FRUTA: o número total de ônibus de uma empresa ou do 
sistema; 

VIR- IDADE MÉDIA DA FROTA: a média ponderada entre as ida-
des dos ônibus da frota ou do sistema em relação às frotas cor-
respondentes; 

TX- TINHA: o serviço regular de transporte de passageiro 
realizado entre dois pontos extremos, considerados início e fim 
da linha, com itinerário próprio; 

X- ITINERÁRIO: o trajeto definido pelo DER/MG para ser per- 
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corrido pelo veículo; 

XI- CONEXÃO DE LINHAS: a conjugação de horários entre duas 
ou mais linhas possuindo um ponto extremo comum; 

XII- LINHA SEMI-URBANA: a linha que opera em itinerário 
praticamente urbanizado, apresentando intensa variação de deman-
da de passageiros ao longo do dia; 

XIII- PONTO DE PARADA: o local destinado ao embarque e de-
sembarque de passageiros, dotado de instalações para refeição e 
descanso com tempo limitado; 

,F■ 

XIV- PONTO DE SEÇÃO: o local destinado ao embarque e desem-
barque de passageiros, podendo ou não ser dotado de agência de 
venda de passagem e despacho de encomenda; 

XV- SEÇÃO: o segmento de itinerário compreendido entre dois 
pontos dc seção da linha; 

XVI- RESTRIÇÃO DE SEÇÃO: a proibição de venda de passagem 
de uma seção para outra, para pontos extremos, ou vice-versa; 

XVII- 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 da utilização de veículo pró-
prio ou mediante contratação com terceiros, em caráter habitual; 

f)- gratuita ou sem fim comercial: quando ocorrer o trans-
porte em veículo próprio, entre locais pré-estabelecidos, sem 
assumir caráter de serviço aberto ao público. 

XVIII- COEFICIENTE DE APROVEITAMENTO ECONÔMICO DE 
UMA LI- 

NHA: a relação existente, em determinado período, entre a recei-
ta apurada e a receita prevista para a linha; 

XIX- COEFICIENTE DE APROVEITAMENTO FÍSICO DE UMA 
LINHA: a 

relação existente, cm determinado período, entre o número dc 
4_ 	 poltronas ocupadas e o número de poltronas oferecida.s; 
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XX- COEFICIENTE TARIFÁRIO- o custo operacional a ser pago 
pelo passageiro para percorrer cada quilômetro da viagem; 

Xi\a- TARIFA: o valor monetário obtido pelo produto do coe-
ficiente tarifário pela extensão a ser percorrida pelo passagei- 
ro, observado o seccionamento admissível; 

XXII- BAGAGEM: os volumes que acompanham o passageiro, 
transportados gratuitamente no porta-embrulhos e no bagageiro do 
ônibus, nos seguintes limites: 

a)- no porta-embrulhos: volumes de até 5 Kg e dimensões que 
não comprometam a segurança e o conforto dos passageiros; 

b)- no bagageiro: volumes de até 25 Kg e dimensões máximas 
de 1,0m x 0,5m x 0,25m; 

XXIII- BAGAGEM EXCEDENTE: volumes que ultrapassarem os li-
mites definidos no inciso anterior, sujeitos a frete; 

XXIV- ENCOMENDA: o volume despachado pelo usuário, com di-
r- 	 mensões compatíveis com a capacidade do bagageiro, sujeito a 

frete; 

XXV- ATENDIMENTO PARCIAL: a viagem de caráter habitual, 
destinada a cumprir parte do itinerário da linha compreendida 
entre dois pontos de seção ou entre um ponto de seção e um ponto 
extremo; 

XXVI- QUADRO DE TARIFAS: o documento expedido pelo DER/1\4G, 
relativo a cada linha, contendo as extensões de todas as seções 
autorizadas e os respectivos preços de passagens; 

XXVII- QUADRO DE REGIME DE FUNCIONAMENTO DE LINHA: o 
documento expedido pelo DER/MG, contendo as informações básicas re- 

r— 	 lativas à operação da linha; 

XXVIII- QUADRO DEMONSTRADVO DO MOVIMENTO DE 
r- 	 PASSAGEIROS: o 

documento preenchido pelo delegatário e apresentado mensalmente 
ao DER/MG, contendo o número de viagens realizadas, o número de 
passageiros transportados e a receita da linha; 

XXIX- CLASSIFICAÇÃO DAS RODOVIAS QUANTO À SUPERFÍCIE 
DE ROT ,AIVIE,NTO: 

a)- rodovia em piso I: toda rodovia pavimentada; 
b)- rodovia em piso II: toda rodovia federal ou estadual 

não pavimentada; 
c)- rodovia em piso ILI: toda rodovia municipal não pavi- 
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mentada; 

XXX- FUSÃO DE LINHAS: a união de duas ou mais linhas exis-
tentes, operadas por um mesmo delegatário, para formação de um 
novo serviço; 

XXXI- PROLONGAMENTO DE LINHA: o acréscimo na extensão da 
linha, de quilometragem que, em nenhuma hipótese, poderá ser su-
perior a vinte por cento (20%) da extensão de seu itinerário, 
definido no contrato de concessão. 

XXXII- ENCURTAMENTO DE LINHA: a redução da extensão da li-
nha mediante a exclusão de parte de sua quilometragem original. 

CAPÍTULO II 
DA CRIAÇÃO DE LINHA 

Art. 3°- Uma linha poderá ser criada por iniciativa do DER/ 
MG ou por solicitação do interessado, considerando-se: 

I- a importância dos pontos extremos no contexto econômico 
e social do Estado; 

II- a capacidade de geração de transporte nas localidades a 
serem servidas; 

III- o caráter de permanência da ligação, em função do in-
teresse público; 

IV- inexistência de possibilidade de prejuízo ou desequilí-
brio econômico-financeiro de outros serviços já existentes. 

Art. 4°- Poderá ainda, ser criada linha, quando já houver 
dois itinerários ligando os pontos extremos de uma mesma linha. 

CAPÍTULO III 
DA LICI _FAÇÃO 

Art. 5°- A delegação do serviço de transporte coletivo ro-
doviário intermunicipal de passageiros, bem como o de terminal 
rodoviário, será efetuada através de licitação, na modalidade de 
concorrência. 

Art. 6°- O DER/MG manterá o controle do registro cadastral 
de licitante e emitirá, para todo interessado, o certificado es-
cífico. 

Art. 7°- O edital de concorrência será redigido conforme 
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minuta padrão do DERJMG e deverá conter: 
I- objeto, com descrição do itinerário, pontos de seção e 

horários; 
II- condições básicas para a participação; 
III- especificação particular; 

r 
	 IV- forma de apresentação da proposta; 

V- critério de julgamento; 
VI- homologação e contratação. 

Art. 8°- A concorrência compreenderá as seguintes fases: 
I- habilitação; 
II- conhecimento das propostas; 
W- julgamento; 
IV- homologação. 

Parágrafo único- Constituirá pré-requisito de cada fase a 
realização completa da fase anterior. 

Art. 9°- O DER/MG poderá revogar ou anular a concorrência, 
sem que desse ato decorra direito a. qualquer indenização. 

CAPÍTULO IV 
r 
	 DA DELEGAÇÃO 

Art. 10- A delegação será formalizada através de contrato 
de concessão, que obedecerá à minuta padrão do DER/MG, e dele 
farão parte, para todos os efeitos, segundo a ordem de importân- 
cia, este Regulamento, o edital de concorrência e as condições 
estabelecidas na proposta do licitante para a operação do servi-
ço. 

p-- 	 Art. 11- O contrato de concessão terá vigência de dez (10) 
anos e poderá ser prorrogado sucessivamente pelo DER/MG, obser-
vado o desempenho do delegatário. 

Art. 12- O contrato de concessão poderá ser transferido à 
vista de requerimento conjunto do delegatário e do interessado, 
após expressa anuência do DER/MG, observado o atendimento das 
seguintes condições, por parte do interessado: 

a)- estar inscrito no registro c /lastrai de licitantes do 
DER/MG; 

b)- satisfazer aos requisitos exigidos no edital que origi-
nou a concessão. 

Art. 13- As alterações na empresa que implicarem transfe- 
rências de gerenciamento deverão ser comunicadas ao DER/MG. 

Art. 14- O DER/MG poderá admitir, em caráter provisório ou 

23 



r 	definitivo, alteração no contrato de concessão nos termos do Ca- 
pítulo V, seção VIII, deste Regulamento. 

Art. 15- Por permissão do DER/MG, nos termos do art. 3° da 
Lei de n° 10.453, de 22 de janeiro de 1991, poderão ser realiza-
dos, os seguintes serviços: 

1- viagem gratuita ou sem fim comercial; 
II- viagem especial; 

viagem eventual. 

Parágrafo único- Os serviços mencionados neste artigo esta-
r 	 rão sujeitos à fiscalização do DEPJMG. 

CAPÍTULO V 
r- 	 DA OPERAÇÃO DE LINHA 

SEÇÃO I 
DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 16- O início da operação do serviço deverá ocorrer no 
primeiro dia, após a assinatura, pelo delegatário, do contrato 
de concessão. 

Parágrafo único- O descumprimento da condição expressa nes-
te artigo, prevista também em edital, implicará em distrato, me-
diante a convocação, pelo DER/MG, do proponente classificado em 
segundo (2°) lugar. 

Art. 17- O passageiro em viagem, mesmo o que tenha direito 
a transporte gratuito, deverá estar munido de seu bilhete de 
passagem ou autorização de viagem, salvo as crianças no colo, 
com idade máxima de cinco (05) anos. 

§ 1°- O bilhete de passagem poderá ser emitido por processo 
mecânico, eletrônico ou similar, e deverá conter os dados exigi-
dos pela Secretaria de Estado da Fazenda. 

§ 2°- A venda de bilhete de passagem será efetuada direta-
mente pelo delegatário ou por agentes credenciados pelo mesmo, 
sob sua responsabilidade, no prazo mínimo de dez (10) dias ante-
riores à viagem. 

Art. 18- Será admitido o transporte de passageiro em pé, a-
té um quarto (1/4) da lotação nominal do veículo, nos seguintes 
casos: 

I- em ocasiões de demanda atípica e excessiva de transpor-
te, desde que solicitado justificadamentc pelo delegatário ou 
pela sua entidade de classe; 

r 

r`rs 
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II- em viagem de, no máximo, cem (100) quilómetros, conta-
dos de cada ponto extremo, em ocasiões de demanda normal de 
transporte; 

III- em horário e trecho de linha, se houver motivo rele-
vante ou causa superveniente que justificar o excesso. 

SEÇÃO II 
DO VEICULO 

r". 	 Art. 19- O delegatário deverá registrar o veículo no DER/ 
MU, apresentando o seu certificado de propriedade e declaração 
escrita de responsabilidade pela sua manutenção, de forma a ga-
rantir condições satisfatórias de higiene, conforto e segurança 
para o passageiro. 

Parágrafo único- O veículo sob arrendamento mercantil ou 
financiado pelo delegatário poderá ser regularmente registrado 

r- 	 Art. 20- Será vedado o registro de veículo com mais de dez 
(10) anos de fabricação. 

§ 1 0- O veículo poderá ser utilizado até quinze (15) anos, 
no máximo, contados do ano de fabricação mencionado no Certifi-
cado de Propriedade. 

§ 2°- O veículo já registrado poderá ser transferido a ou-
tro delegatário, observado o disposto no parágrafo anterior. 

Art. 21- Todo veículo deverá portar, além dos documentos e-
xigidos pelo Código Nacional de Trânsito: 

1- Ficha de seu registro no DER/MG; 
II- Termo de Responsabilidade de Manutenção; 

Quadro de Regime de Funcionamento; 
IV- Quadro de Tarifas ou tabela de preços extraída do mes-

mo; 
V- Livro de Ocorrências. 

Art. 22- O DERIMG impedirá a utilização de veículo que não 
atender aos requisitos de higiene, conforto e segurança para o 
passageiro .  

§ 1°- O veículo retirado de tráfego somente poderá ser re-
colocado em serviço depois de liberado pelo DER/MG. 

§ 2°- O DER/MG poderá, a qualquer tempo, submeter o veícu-
lo a vistoria. 
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Art. 23- Dar-se-á o cancelamento do registro: 
I- de oficio, quando o veículo tiver completado quinze (15) 

anos de fabricação, ou, a qualquer tempo, quando for considera-
do, através de laudo técnico do DER/MG, inseguro ou impróprio 
para o serviço; 

II- a pedido do delegatário. 

Art. 24- A desativação, pelo delegatário, de qualquer veí- 
culo utilizado no serviço, deverá ser comunicado ao DER/MG no 
prazo de 10 (dez) dias. 

Art. 25- A publicidade em veículo só será permitida com au- ❑  
r 	 torização prévia do DER/MG. 

§ 1°- Excetuam-se do disposto neste artigo os cartazes re-
ferentes a festas regionais, comemorações oficiais e eventos pa-
trocinados por entidades filantrópicas, devidamente reconhecidas 
por lei; 

§ 20- É expressamente proibida a veiculação de propaganda 
política de qualquer espécie. 

Art. 26- Em linha semi-urbana poderá ser autorizada a uti-
lização de veículo tipo urbano, com duas (02) portas e poltronas 
não reclináveis. 

SEÇÃO BI 
DA BAGAGEM E DA ENCOMENDA 

Art. 27- A bagagem normal, definida no inciso XXII do arti-
go 2" deste Regulamento, será transportada gratuitamente e terá 
prioridade sobre a encomenda, que ocupará o lugar remanescente 
no bagageiro do veículo. 

Art. 28- O delegatário ficará obrigado a fornecer compro-
vante da bagagem e da encomenda recebida para transporte no ba-
gageiro. 

Art. 29- Não poderão ser transportados, como bagagem ou en-
comenda, produtos perigosos, de acordo com a legislação especí-
fica, e animais, bem como objetos que, por sua forma ou natureza 
comprometam a segurança do veículo, dc seus ocupantes ou de ter- 

r 	 ceiros. 
41 7  

SEÇÃO IV 
DA TARIFA 
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Art. 30- O DER/MG elaborará planilha de cálculo tarifário 
para os diversos tipos de serviço, com base em coleta de dados e 
informações padronizadas prestadas pelo delegatário. 

§ 1°- Serão utilizados mecanismos de controle para assegu-
rar a confiabilidade dos dados e informações a que se referem 
este artigo. 

§ 2°- A tarifa obtida deverá ser suficiente para permitir a 
justa remuneração do investimento, a renovação da frota e a ex- 
pansão do serviço, de modo a preservar o equilíbrio econômico-

,— 	 financeiro da atividade. 

Art. 31- Deverá ser mantido controle atualizado sobre os 
componentes do custo tarifário, de forma a permitir a atualiza-
ção da tarifa a intervalos periódicos de tempo, a critério do 
DER/MG, observado o disposto no artigo anterior. 

Parágrafo único- Será dado conhecimento público de toda a-
tualização tarifária e do início de sua vigência, através de 
Portaria do Diretor Geral do DER/MG, publicada no "Minas Ge-
rais". 

Art. 32- As tarifas serão diferenciadas para cada classe de 
serviço, de acordo com as características da rodovia e a nature-
za da viagem ou do serviço. 

Parágrafo único- Para a preservação do equilíbrio econômico 
-financeiro dos serviços semi-urbanos e do custeio operacional 
dos serviços de quilometragem reduzida, o DER/IvIG estabelecerá 
tarifas mínimas de utilização de trechos relativos a esses ser- 
viços. 

Art. 33- O DER/MG estabelecerá a tarifa correspondente à u-
tilização de terminais rodoviários de passageiros que operarem 
linhas intennunicipais regulares. 

SEÇÃO V 
O SEGURO DO PASSAGEIRO E DA BAGAGEM 

Art. 34- Será obrigatória a celebração, pelo delegatário, 
de seguro relativo a acidentes pessoais do passageiro, bem como 
a dano ou a extravio de sua bagagem etiquetada. 

Art. 35- O valor do seguro previsto no artigo anterior, de 
acordo com tabela de prêmios atualizada, aprovada pelo DER/MG, 
deverá ser acrescido ao valor da passagem. 

r- 

r- 

r 
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Parágrafo único- A periodicidade e o índice de atualização 
da tabela referida neste artigo serão os mesmos do coeficiente 
tarifário. 

Art. 36- A indenização máxima cabível ao passageiro, no ca- 
so de extravio ou dano a volume componente de sua bagagem. eti-
quetada, será de três mil (3.000) vezes o coeficiente tarifário 
para rodovia de piso 1, vigente à data do oeottido. 

§ 1°- O passageiro terá o prazo máximo de quarenta e oito 
(48) horas para fazer a reclamação ao delegatário. de extravio 
ou dano à sua bagagem etiquetada, tendo o mesmo o prazo máximo 
de dez (10) dias para efetuar o ressarcimento correspondente. 

§ 2°- O passageiro que pretender prêmio em valor superior 
ao fixado neste artigo deverá contratar, diretamente com segura-
dora, a cobertura excedente. 

SEÇÃO VI 
DO REGIME DE FUNCIONAMENTO DE TINHA 

Art. 37- A fixação e a alteração do regime de funcionamento 
dc linhas serão feitas pelo DER/MG, por sua iniciativa ou medi-
ante solicitação do delegatário. 

§ 1°- O delegatário do serviço ficará obrigado a comunicar 
ao DER MG, no prazo de dez (10) dias de sua ocorrência, qualquer 
fato que implicar alteração do regime estabelecido para o fun-
cionamento da linha. 

§ 2°- As alterações de que trata este artigo constarão do 
novo Quadro de Regime de Funcionamento da linha. 

Art. 38- Em áreas urbanas, o itinerário será estabelecido 
pelo DER/MG, de acordo com as normas locais de trânsito. 

e. 
Art. 39- A indicação dos pontos de parada e de suas mudan- 

r ças serão da competência do delegatário, desde que o tempo de 
viagem entre dois (02) pontos consecutivos seja de, no máximo, 
três (03) horas. 

Art. 40- Nos casos de criação de novo serviço, poderá ser 
estabelecido pelo DER/MG, restrição dc seção, objetivando a ma-
nutenção do equilíbrio econômico-financeiro do sistema. 

Parágrafo único- Será vedada a imposição de restrição de 
seção nos serviços já existentes. 
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Art. 41- Será vedado ao delegatário vender passagens para 
localidades que não constarem, como seção, do Quadro de Regime 
de Funcionamento da linha. 

Art. 42- Não será admitida a implantação de ponto de seção 
situado a menos de dez (10) quilômetros de outro já existente. 

Parágrafo único- O disposto neste artigo não se aplicará às 
linhas semi-urbanas, onde a implantação de pontos de seção será 
feita de acordo com a necessidade do serviço. 

Art. 43- A baldeação de passageiro poderá ser feita sempre 
que se fizer necessária, devendo ser comunicada ao DER/MG. 

Art. 44- O delegatário poderá, por necessidade do serviço e 
sem caráter habitual, realizar viagem de reforço na extensão to-
tal ou parcial da linha, devendo a mesma ser expressamente de- 

r- 	 clarada no Quadro Demonstrativo do Movimento de Passageiros. 
d. , 

Art. 45- O atendimento parcial deverá ser realizado estri-
tamente no itinerário da linha, não podendo ser objeto de fusão, 
prolongamento ou alteração de itinerário. 

Parágrafo único- O atendimento parcial só poderá ser reali-
zado por delegatário de linha que tenha ponto de seção na loca-
lidade a ser atendida. 

Art. 46- O delegatário poderá, em época de baixa demanda, 
r 
	 cancelar horários regulares da linha, declarando-os expressamen- 

te no Quadro Demonstrativo do Movimento de Passageiros. 

Parágrafo único- A viagem deverá ser obrigatoriamente rea-
lizada com qualquer número de passageiros, caso a venda de pas-
sagem já tiver sido efetuada. 

Art. 47- Os pontos extremos, pontos de seção e os pontos de 
parada deverão, sempre que possível, estar localizados nos ter-
minais rodoviários. 

Art. 48- O DER/1\4G poderá autorizar conexão de linhas, a pe-
dido do delegatário ou por sua própria iniciativa, no interesse 
do serviço. 

Art. 49- Havendo mais de uma linha ligando os mesmos pontos 
extremos e com o mesmo itinerário, o aumento do número de via-
gens será dividido proporcionalmente entre os respectivos dele-
gatários. 
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SEÇÃO VII 
DA PARALISAÇÃO E DA INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO 

Art. 50- O DER/MG poderá autorizar a paralisação parcial ou 
total do serviço, quando: 

1- O coeficiente de aproveitamento em seis (06) meses con-
secutivos, for inferior a cinquenta por cento (50%). 

II- Ocorrer obstrução de rodovia, sem possibilidade de iti-
nerário alternativo. 

§ 1°- Na hipótese do inciso I, a paralisação não poderá ter 
duração superior a trezentos e sessenta (360) dias, sob pena de 
caducidade da delegação. 

§ 2°- No caso previsto no inciso II, a paralisação subsis-
tirá enquanto houver o impedimento. 

Art. 51- Ocorrendo interrupção da viagem o delegatário fi-
cará obrigado a providenciar transporte adequado para os passa-
geiros e, se for o caso, oferecer-lhes alimentação e pousada e 
comunicar o fato ao DER/MG no prazo de dez (10) dias. 

Parágrafo único- Quando houver culpa. do delegatário, o mes-
mo ficará obrigado a arcar com o ônus decorrente. 

SEÇÃO VIII 
DA ALTERAÇÃO DE LINHA 

Art. 52- A fusão de linhas será admitida quando for asse-
gurado o atendimento às localidades dos itinerários das linhas 
integrantes. 

§ 1°- A fusão será solicitada pelo delegatário ou proposta 
pelo DER/MG. 

§ 2°- O serviço resultante de fusão não poderá ser objeto 
de prolongamento, encurtamento ou alteração de itinerário, po- 
dendo ser cancelado a qualquer tempo, por solicitação do delega-
tário ou por proposição do DER/MG, retornando à sua condição o-.  
riginal. 

Art. 53- Poderá haver o prolongamento de linha quando: 
I- a localidade indicada como novo ponto extremo não reunir 

condições necessárias para a criação de linha; 

II- a distância entre o ponto extremo original e o preten-
dido não for superior, em nenhuma. hipótese, a vinte por cento 

r 
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(20%) do itinerário inicial estabelecido no contrato de conces-
são; 

In- os novos pontos extremos não forem coincidentes com os 
de outra linha; 

TV- não causar concorrência ruinosa a serviço existente; 

V- tiver como novo ponto extremo sede de município. 

§ 1°- Cada linha só poderá ser prolongada uma única vez. 

§ 2°- A alteração que tenha por fim a mudança de ponto ex-
tremo para outra localidade, dentro do mesmo município, não 
constitui prolongamento de linha. 

Art. 54- Será permitido o encurtamento de linha, quando: 
I- os novos pontos extremos não forem coincidentes com os 

de outra linha; 

II- não prejudicar os serviços existentes; 

IR- a localidade indicada como novo ponto extremo for 
ponto de seção da linha encurtada. 

Parágrafo único- O encurtamento só será permitido uma única 
vez para cada linha. 

Art. 55- O DER/MG poderá transformar linha existente em li-
nha semi-urbana, estabelecendo, para cada caso, regime de fun-
cionamento próprio. 

Art. 56- A alteração de itinerário de unta linha será admi- 
tida para proporcionar maior economia, conforto ou segurança ao 
usuário, quando: 

1- for implantada ou pavimentada nova rodovia ou trecho com 
melhores condições de tráfego; 

II- não houver condições de tráfego cm determinado trccho 
de seu itinerário; 

BI- o objetivo principal não for o atendimento de mercado 
intermediário; 

IV- não houver possibilidade de prejuízo ou desequilíbrio 
econômico-financeiro de outros serviços já existentes. 
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§ 1°- A alteração de itinerário obriga o delegatátio a a-
tender, também, o acréscimo de serviço e, sendo o caso, a manter 
o serviço que vinha prestando no antigo itinerário. 

§ 2°- Uma linha poderá operar somente por um outro itinerá-
rio distinto do fixado no contrato de concessão, obedecidas as 
condições explicitadas no caput deste artigo. 

Art. 57- Será admitida a mudança definitiva de itinerário 
dc linha quando ocorrer a abertura ao tráfego dc uma nova rodo-
via ou de novo trecho entre os seus pontos extremos. 

Art. 5K- As alterações previstas nesta seção poderão ser 
canceladas, cessados os motivos que as determinaram. 

SEÇÃO IX 
DOS SERVIÇOS DE AGÊNCIA E DE TERMINAL RODOVIÁRIO 

Art. 59- A agência e o terminal rodoviário tèm como ativi- 
dade própria a venda de passagem e o despacho de bagagem ou en-
comenda, bem como o abrigo de passageiro, desembarcado ou a em-
barcar. 

Parágrafo único- O despacho de encomenda é de responsabili-
dade do delegatátio, que os efetuará diretamente ou através de 
terceiro, para isso credenciado. 

Art. 60- O DER/MG somente autorizará a utilização de termi-
nal rodoviário quando o projeto de construção, de reforma ou as 
normas de funcionamento tiverem sido por ele aprovados. 

Art. 61- A localização de terminal rodoviário resultará de 
acordo entre o DER/1\4G e o município interessado. 

SEÇÃO X 
DOS DEVERES DO DELEGATÁRIO E DE SEUS PREPOSTOS 

SUB-SEÇÃO I 
DOS DEVERES DO DELEGATÁRIO 

Art. 62- Além das obrigações de cumprir e fazer cumprir es-
te Regulamento, são deveres do delegattnio: 

I- iniciar os serviços no prazo fixado pelo DER/MG; 

II- transportar com segurança o passageiro, a bagagem e a 
encomenda; 

III- adotar as tarifas fixadas para o serviço, 
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E IV- estacionar o veículo no horário e pelo tempo determina-
do pelo DER/MG nos pontos externos e de parada; 

V- transportar gratuitamente os malotes do DER/MG, respon-
sabilizando-se por eles; 

VI- adotar modelo de impresso determinado pelo DER//v1G e de-
mais órgãos públicos do Estado; 

É 	 VII- reservar nos ônibus comerciais uni (01) lugar para a 
fiscalização do DER/Iv1G até seis (06) horas antes do início de 
cada viagem; 

VIII- fornecer todas as informações solicitadas pelo DER/MG 
no prazo determinado; 

IX- comunicar ao DER/MG, no prazo de dez (10) dias, qual-
quer incidente no serviço; 

X- reembolsar ao passageiro o valor da passagem não utili-
zada, se apresentada até doze (12) horas antes de viagem normal 
e até vinte e quatro (24) horas antes de viagem de reforço, ou 

r- 	 no ato da solicitação, quando o serviço não tiver sido prestado; 
1 

XI- manter seu cadastro atualizado no DER/MG; 
r 

XII- recolher, no prazo determinado, quantia devida ao DER/ 
MG a qualquer título; 

XIII- atender ao pessoal credenciado pelo DER/MG para a re-
alização de estudo ou fiscalização; 

t 
	

XIV- prestar serviço até sessenta (60) dias após o pedido 
de paralisação ou cancelamento do objeto da delegação; 

• r 	XV- providenciar o desembarque dos passageiros, se o veícu- 
lo tiver que ser estacionado em local que não ofereça condições 
de sefturança; 

1 . 
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Lei 10.478, de 8 de julho de 1991 

Proíbe fumar nos coletivos interestaduais ao longo do seu 
trajei() em território do Estado. 

O Povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes, 
decretou e eu, em seu nome, sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1"- Fica proibido fumar nos coletivos interestaduais  

ao longo do seu trajeto em território do Estado. 

Art. 2°- Esta 1,ei será regulamentada no prazo de 90 (noven-
ta) dias, a contar da data de sua publicação. 

An. 3°- Esta Lei cntra cm vigor na data dc sua publicação. 

An. 4°- Revogam-se as disposições em contrário. 

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 08 de 
julho de 1991. 

Hélio Carvalho Garcia - Governador do Estado. 

Obs: Esta Lei consta também da Coletânea de Normas sobre Saúde. 
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Lei 10.820, de 22 de julho de 1992 

Dispõe sobre a obrigatoriedade de se fazerem adapta-
ções nos coletivos intennunicipais visando facilitar o 
acesso e a permanência de portadores de deficiência 
fisica. 

O Povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes, 
aprovou c eu, cm seu nome, nos termos do § 8° do art. 70 da 
Constituição do Estado de Minas Gerais, promulgo a seguinte lei: 

Art. 1 °- As empresas concessionárias de transporte coleti- 
vo intermunicipal ficam obrigadas a promover adaptações em 
seus veículos, a fim de se facilitar o acesso e a permanência de 
portadores dc deficiência fisica c dc pessoas com dificuldade dc 
locomoção. 

§ 1°- As adaptações de que trata o "eaput" do artigo con-
sistem: 

I- na instalação de elevadores hidráulicos para o acesso à 
parte interna do veículo; 

II- na colocação de portas largas; 

III- na eliminação de obstáculos internos que dificultem o 
acesso a portadores de deficiência fisica, inclusive a usuários 
de cadeiras de rodas. 

§ 2°- Por pessoas com dificuldades de locomoção entendem-se 
o idoso, a gestante, o obeso e aquele que apresente coordenação 
motora deficiente. 

Art. 2°- As empresas a que se refere o artigo anterior de- 
verão, no prazo de 1 (um) ano, a contar da data da publicação 
desta lei, promover as alterações previstas no § 1° do supraci-
tado artigo, em pelo menos 10% (dez por cento) da frota de cada 
itinerário. 

Parágrafo único- Findo o prazo estabelecido no "caput" do 
artigo, os coletivos intermunicipais, para serem postos em cir-
culação, deverão vir, de fábrica, ajustados às exigências desta 
lei, até que toda a frota esteja adaptada. 

Art. 3°- Cada empresa deverá estipular e tomar públicos os 
horários de circulação dos veículos já adaptados, enquanto os 
ajustes previstos no § 1° do art. 1° não tiverem sido processa- 
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dos nas respectivas frotas. 

Art. 4°- O descumprimento das normas previstas nesta lei 
será punido com multa equivalente a 500 UPFMG (quinhentas Unida-
des Padrão Fiscal do Estado de Minas Gerais). 

Art. 5°- Esta lei será regulamentada pelo Poder Executivo 
no prazo de 120 (cento e vinte) dias, a contar da data de sua 
publicação. 

Art. 6°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 7°- Revogam -se as disposições em contrário. 

Palácio da Inconfidéncia, em Belo Horizonte, aos 22 de ju-
lho dc 1992. 

Romeu Queiroz - Presidente da Assembléia Legislativa MG. 
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Resolução ALMG. 5.128. de 28 de dezembro de 1992 

Susta os efeitos do artigo 35 do Decreto 
n° 32.656, de 14 de março de 1991. 

Faço saber que a Assembléia .1,,eslatii,,a do Estado de Minas 
Gerais aprovou, e eu, em seu nome, promulgo a seguinte resolu-
ção: 

Art. 1° - Ficam sustados os efeitos do artigo 35 do Decreto 
n° 32.656, de 14 de março de 1991, que contém o Regulamento de 
Serviço de Transporte Coletivo Rodoviário Interrnunicipal do Es-
tado de Minas Gerais. 

Art. 2° - Esta resolução entra cm vigor na data dc sua pu-
blicação. 

Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 

Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 28 de de-
zembro de 1992. 

Romeu Queiroz - Presidente da ALMG 
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Lei 11.373, de 30 de dezembro de 1993 
-4 

Fixa os vencimentos dos servidores da 
autarquia Transportes Metropolitanos - 
TRANSMETRO - e dá outras providências. 

Art. 8° - O art. 2° da Lei n° 7.367, de 2 de outubro de 

r 	1978, passa a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 2" - Compete ao Departamento de Estradas de Rodagem 
do Estado de Minas Gerais - DER-MG - a exploração e a delegação 
do serviço dc transporte coletivo rodoviário intermunicipal, 
ressalvada a competência outorgada à empresa Transportes 
Metropolitanos - TRANSMETRO. 

Parágrafo único - As normas e o regime de execução do 
serviço, bem como a forma de delegação e as obrigações do 
delegatário serão regulamentadas pelo Poder Executivo.". 

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo IIorizonte, aos 30 de 
dezembro de 1993. 

Hélio Garcia - Governador do Estado 
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Lei 11.866, de 28 de julho de 1995 

Dispõe sobre a aplicação de exames de 
legislação de trânsito, de regras gerais 
de circulação e de primeiros socorros. 

O Povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes, 
decretou e eu cm seu nome, sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1° - Os exames de legislação de trânsito, de regras 
geraiS de circulação e de primeiros socorros, necessários à 
habilitação de condutores de veículos, serão feitos por meio de 
prova escrita, constituída de questões de múltipla escolha. 

§ 1° - A requerimento do candidato, os exames dc que trata.  
o "caput" poderão ser orais. 

§ - Será considerado aprovado o candidato que obtiver, 
em cada um dos exames, média igual ou superior a 7 (sete), em 
escala de O (zero) a 10 (dez). 

Art. 2° - Os candidatos poderão conservar cópias dos exa-
mes, cujos resultados deverão ser divulgados na forma de gabari-
to. 

Art. 3° - Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Art. 4° - Revogam-se as disposições em contrário. 

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 28 de 
julho de 1995. 

Eduardo Azeredo - Governador do Estado 

r 
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Lei 11.977, de 9 de novembro de 1995 

Torna obrigatória a divulgação de informações 
sobre o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais 
Causados por Veículos Automotores de Vias 
Terrestres - DPVAT. 

O Povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes, 
decretou e eu, cm seu nome, sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1' - Fica o Poder Executivo obrigado a divulgar, 
amplamente, todas as informações relativas a cobrança, 
indenização e demais procedimentos envolvendo o SEguro O 
Obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores 
dc Vias Terrestres - DPVAT. 

í • 

§ 1° - A divulgação de que trata este artigo compreenderá, 
1 além de outras formas de publicidade, a afixação, em locais de 

fácil acesso, nos hospitais públicos e conveniados, nas delega-
cias de policia e nas demais entidades que prestam imediato 
imediato atendimento a vítimas de acidentes de trânsito, de 
cartazes nos quais constem, de forma clara e destacada, todos os 

r 	direitos básicos dos segurados. 
t. 

§ 2° - As guias do Imposto sobre Propriedade de Veículos r 	Automotores - IPVA - deverão ser acompanhadas de cartilha 
explicativa dos direitos dos segurados pelo DPVAT e dos 
procedimentos necessários ao recebimento da indenização devida, 
em caso de sinistro. 

«Foram acrescentados os §§ 3° e 4° pela Lei 11.977/95) 

Art. 2° - O Poder Executivo regulamentará esta Lei no prazo 
de 60 (sessenta) dias contados da data de sua publicação. 

	Art. 3° - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

MI. 4° - Revogam-se as disposições em contrário. 
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Dada no Palácio da Liberdade, em Belo I Iorizonte, aos 9 de 
novembro de 1995. 

Eduardo Azeredo - Governador do Estado 
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Lei 12.082, de 12 de janeiro de 1996 

Obriga o uso do cinto de segurança nos veículos que 
menciona, no território do Estado de Minas Gerais. 

O Povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes, 
decretou e eu, em seu nome, sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1° - É obrigatório o uso do cinto de segurança nos 
veículos automotores particulares, oficiais, de aluguel e nos 
destinados ao transporte coletivo que transitem no território do 
Estado de Minas Gerais, inclusive em áreas rurais. 

§ 1° - Consideram-se veículos automotores, para efeito des-
ta Lei, carros particulares e oficiais, táxis, caminhões c ônibus. 

§ 2° - O proprietário de veículo que não possuir cinto de 
segurança original de fábrica deverá adaptá-lo para receber ó 
equipamento. 

§ 3° - No caso de veículo automotor destinado ao transporte 
coletivo, a obrigatoriedade de que trata o "caput" restringe-se 
ao motorista que o conduz. 

Art. 2° - A concessão para a exploração de transporte cole-
tivo ou a sua renovação ficam condicionadas à adaptação dos veí-
culos às exigências desta Lei. 

Art. 3° - O descumprimento do disposto nesta Lei sujeitará 
o proprietário do veículo à multa de 5 (cinco) Unidades Padrão 
Fiscal do Estado de Minas Gerais - LTPFMCis - por infração. 

Parágrafo único - A reincidência acarretará o acréscimo dc 
100% (cem por cento) à multa de que trata o "caput" deste arti-
go. 

«Artigo alterado pelo art. 1° da Lei 12353/96) 

Art. 4° - O Poder Executivo regulamentará esta Lei no prazo 
dc 60 (sessenta) dias contados da data dc sua publicação. 

Art. 5° - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 6° - Revogam-se as disposições em contrário. 

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 12 de 
janeiro de 1996. 

Eduardo Azeredo - Governador do Estado 
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Lei 12.219, de 1° de julho de 1996 

Autoriza o Poder Executivo a 
delegar, por meio de concessão ou 
de permissão, os serviços públicos 
que menciona e dá outras 
providências. 

O Povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes, 
decretou e eu, em seu nome, sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1° - Fica o Poder Executivo autorizado a delegar, por 
meio de concessão ou de permissão, exigida a licitação, a 
prestação dos seguintes serviços públicos, precedidos ou não da 
execução dc obra pública, que sejam dc competência do Estado: 

I- construção, restauração, conservação, manutenção, 
ampliação e operação de rodovias e de obras rodoviárias; 

II - construção, recuperação, conservação, manutenção, 
ampliação e operação de terminais dos diferentes meios de 
transporte de pessoas e bens; 

111 - gás canalizado; 
IV - tratamento de esgotos sanitários; 
V - vistoria e inspeção de segurança nos veículos 

licenciados ou registrados pelo Departamento de Trânsito de 
Minas Gerais - DETRAN-MG -, nos termos da legislação pertinente; 

VI - guarda de veículos automotores apreendidos ou 
recolhidos por autoridades policiais no Estado; 

VII ;  (Vetado). 

§ 1° - As concessões e as permissões a que se refere o 
"caput" deste artigo reger-se-ão pelas normas da Lei Federal n° 
8.987, de 13 dc fevereiro de 1995, e da Lei Federal n° 9.074, de 
7 de julho de 1995, observado o disposto nesta lei. 

§ 2° - A autorização de que trata este artigo estende-se 
aos serviços relacionados nos incisos I, II e IV que sejam de 
competência da União e dos municípios e cuja exploração seja 
delegada ao Estado. 

Art. 2° - A prestação dos serviços de que trata esta lei 
deverá ser feita de forma a satisfazer as exigências de 
regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, 
generalidade e cortesia, bem como de modicidade das tarifas. 

Art. 3° - (Vetado). 
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I - (Vetado). 
II - (Vetado). 

Parágrafo único - (Vetado). 

Art. 4° - (Vetado). 

§ 1° - (Vetado). 

I - (Vetado). 
II - (Vetado). 
lII - (Vetado). 
IV - (Vetado). 
V - (Vetado). 

§ 2° - (Vetado). 

Art. 5° - O prazo para as concessões de que trata esta lei 
é de até 30 (trinta) anos, podendo ser prorrogado por, no 
máximo, 30 (trinta) anos, se houver interesse público 
devidamente justificado e desde que a prorrogação esteja 
prevista no edital. 

Parágrafo (mico - O prazo da concessão fixado no edital de 
licitação deverá atender, em cada caso, ao interesse público e 
às necessidades ditadas pelo valor do investimento. 

Art. 6° - A tarifa dos serviços será fixada, reajustada e 
revisada segundo os critérios, as condições e os prazos 
previstos no edital e no contrato, observado o princípio do 
equilíbrio econômico-financeiro do contrato, a legislação 
vigente e as normas regulamentares. 

Parágrafo único - (Vetado). 

Art. 7° - O Poder Executivo instituirá órgão técnico com a 
finalidade de organizar e coordenar as atividades de 
planejamento, regulamentação e fiscalização das concessões e das 
permissões. 

§ 1° - (Vetado). 

§ 2° - (Vetado). 

§ 3° - (Vetado). 

Art. 8° - (Vetado). 

E 

43 



Parágrafo único - (Vetado). 

Art. 9° - Recursos auferidos pelo concessionário em rodovia 
objeto de concessão poderão ser aplicados no melhoramento, na 
ampliação da capacidade, na conservação, na sinalização e em 
obras complementares de trechos rodoviários que a ela dão 
acesso, segundo o estabelecido no edital e no contrato. 

Art. 10 - (Vetado). 

Art. 11 - Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Art. 12 - Revogam-se as disposições em contrário, espe-
cialmente a Lei n° 11.372, de 30 de dezembro de 1993. 

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 1 de 
julho de 1996. 

Eduardo Azeredo - Governador do Estado. 
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Lei 12.353, de 18 de novembro de 1996. 

Dá nova redação ao "caput" do 
artigo 3° da Lei n° 12.082, de 12 
de janeiro de 1996, que torna 
obrigatório o uso do cinto de 
segurança nos veículos que 
menciona, no território do Estado 
dc Minas Gerais. 

O Povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes, 
decretou e eu, em seu nome, sanciono a seguinte Lei:(1 

Art. 1° - O "caput" do artigo 3° da Lei n° 12.082, de 12 de 
janeiro dc 1996, passa a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 3° - O descumprimento do disposto nesta Lei sujeita o 
proprietário do veículo a multa de 60 (sessenta) Unidades 
Fiscais de Referência - UFiks - por infração." 

Art. 2° - Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 18 de 
novembro de 1996. 

Eduardo Azeredo - Governador do Estado 

Texto retificado conforme publicação em 23 de novembro de 1996, 
MGEX, página 2, coluna 1. 

45 



E 
E 

Lei 12.399, de 12 de dezembro de 1996 

Acrescenta dispositivos à Lei n° 
11.977, de 9 de novembro de 1995, 
que toma obrigatória a divulgação 
de informações sobre o Seguro 
Obrigatório de Danos Pessoais 
Causados por Veículos Automotores 
em Vias Terrestres - DPVAT. 

O Povo do Estado de Minas Gerais , por seus representantes, 
decretou e eu, em seu nome, sanciono a seguinte Lei: 

An. 1° - Ficam acrescentados ao artigo 1° da Lei n° 
11.977, de 9 dc novembro de 1995, os seguintes §§ 3° c 4°: 

"Art. 1° - 	  

§ 3° - As informações de que trata o "eaput" deste artigo 
serão impressas no verso dos bilhetes de passagens de ônibus das 
linhas de transporte coletivo intermunicipal. 

§ 4° - O descumprimento do disposto neste artigo sujeita o 
infrator ao pagamento de multa no valor correspondente a. 100 
(cem) UFIRs, a ser aplicada pela autoridade administrativa 
competente, nos termos da regulamentação desta Lei." 

Art. 2° - Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Art. 3 0  - Revogam-se as disposições em contrário. 

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 12 de 
dezembro de 1996. 

Eduardo Azeredo - Governador do Estado. 
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Lei 12.502, de 30 de maio de 1997 

Dispõe sobre a cobrança de multa 
por infração às normas de 
trânsito. 

O povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes, 
aprovou, e eu, em seu nome, nos termos do § 8° do art. 70 da 
Constituição do Estado de Minas Gerais, promulgo a seguinte lei: 

Art. 1° - A cobrança de multa por infração às normas de 
trânsito será precedida de notificação ao proprietário do 
veículo. 

Art. 2° - A notificação de que trata o artigo anterior será 
frita pessoalmente ao proprietário do veículo, mediante contra- 
assinatura aposta no documento, no qual estarão especificados o 
dia, a hora, o local e a regra de trânsito que foi violada, sob 
pena de nulidade.° 

§ 1° - Para cumprimento da diligência da notificação, podem 
ser utilizados quaisquer meios, desde que cumpridas as 
formalidades previstas no "caput" deste artigo. 

§ 2° - Esgotadas 3 (três) tentativas de notificação sem 
que, comprovadamente, o proprietário do veículo tenha sido 
encontrado, deverão ser publicados, no diário oficial do Estado 
ou em outro jornal de grande circulação, em dias diferentes, 2 
(dois) editais sucintos, contendo os dados da notificação, para 
fim de validação da cobrança da multa. 

§ 3° - O comparecimento espontâneo do proprietário supre as 
formalidades da notificação prévia. 

Art. 3° - Recurso administrativo contra a cobrança da multa 
ou qualquer outro fato relativo à autuação deverá ser impetrado 
junto ao órgão competente no prazo de 30 (trinta) dias contados 
da data do recebimento da notificação ou da publicação do último 
edital. 

Parágrafo único - O recurso será recebido no efeito 
suspensivo, salvo em relação a questão incontroversa constante 
na notificação ou no edital. 

Mi. 4° - Será público o julgamento de recurso 
.. administrativo. 

§ 1° - A critério do órgão julgador ou a requerimento da 
parte, poderá ser convocada, para esclarecimentos, a autoridade 
policial militar que efetuou a multa. 

§ 2° - O proprietário do veículo poderá fazer a sua defesa 
pessoalmente ou por meio de seu advogado. 
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§ 3° - O proprietário autuado terá direito à sustentação 
oral de sua defesa pelo tempo máximo de 5 (cinco) minutos, desde 
que o requeira com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) 
horas da data do julgamento. 

Art. 5° - Se o recurso for julgado improcedente, poderão 
ser acrescidas ao valor da multa as custas relativas à 
notificação ou à publicação de editais, bem como a correção 
monetária plena desde a data da ocorrência da infração. 

Art. 6° - Em se tratando de decisão final condenatória, o 
proprietário do veículo terá o prazo de 30 (trinta) dias, 
contados da publicação da sentença, para efetuar o pagamento da 
multa sem juros e sem correção monetária. 

Art. 7° - O Conselho Estadual de Trânsito dc Minas Gerais - 
CETRAN-MG - será constituído no prazo de 60 (sessenta) dias 
contados da data de publicação desta lei. 	• 

§ 1° - O mandato dos membros do Conselho será de 2 (dois) 
anos, proibida a recondução. 

§ 2° - O Presidente do Conselho será eleito por voto 
secreto, para mandato de um ano, proibida a recondução. 

Ari. 8° - O CETRAN-MG será composto pelos seguintes 
membros: 

I - 3 (três) representantes do Poder Executivo; 
II - 2 (dois) representantes do Poder Legislativo; 
lII - 2 (dois) representantes da Ordem dos Advogados do 

Brasil - OAB -; 
IV - 1 (um) representante da Federação dos Trabalhadores em 

Transportes Rodoviários no Estado de Minas Gerais - FTTR-MG -; 
- 1 (um) representante do Sindicato dos Condutores 

Autônomos de Veículos Rodoviários de Belo Horizonte. 

Art. 9° - Impetrado recurso contra a cobrança de multa 
junto ao CETRAN-MG, terão os seus membros o prazo de 60 
(sessenta) dias para decidir. 

Parágrafo único - Das decisões do Conselho caberá recurso 
para o Secretário de Estado da Segurança Pública, que terá o 
prazo dc 60 (sessenta) dias para julgar. 

Art. 10 - O Estado repassará 50% (einqbenta por cento) do 
produto da arrecadação das multas de que trata o art. 1° desta 
lei ao município em que ocorrer a infração. 

Art. 11 - Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 
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Art. 1.2 - Revogam-se as disposições em contrário. 

Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte. aos 30 de maio 
de 1997. 

Deputado Romeu Queiroz - Presidente da ALMG 
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Lei 12.558, de 1° de julho de 1997 

Toma obrigatório o uso de farol 
baixo nos veículos automotores em 
trânsito em rodovia estadual 
durante o dia. 

O Povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes, 
decretou e eu, em seu nome, sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1° - É obrigatório o uso de farol baixo nos veículos 
automotores em trânsito em rodovia estadual durante o dia. 

Parágrafo único - Para os efeitos desta Lei, consideram-se 
veículos automotores o carro particular, o táxi, o caminhão e o 
ônibus. 

MI. 2° - O descumprimento ao disposto nesta Lei sujeita o 
infrator ao pagamento de multa no valor de 25 (vinte e cinco) 
Unidades Fiscais de Referência - 

Parágrafo único - A multa de que trata o "caput" deste 
artigo somente será aplicada decorridos 6 (seis) meses da 
regulamentação desta Lei. 

Art. 3° - O Poder Executivo regulamentará esta Lei no prazo 
de 60 (sessenta) dias a contar da data de sua publicação. 

Art. 4° - Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Art. 5° - Revogam-se as disposições em contrário. 

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 1° de 
julho dc 1997. 

Eduardo Azeredo - Governador do Estado 
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