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Decreto n.º 128 de 02 de setembro de 2.021. 

 

 

 
“Regulamenta a Lei n.º 1.568/2.021, que dispõe 

sobre o reequilíbrio do contrato de concessão do 

serviço de transporte coletivo urbano de 

passageiros no Município de Visconde do Rio 

Branco/MG, afetado principalmente pelos efeitos 

da pandemia COVID – 19, como também pelo 

desiqulíbrio do sistema de transporte financiado 

única e exclusivamente pelas tarifas pagas pelos 

usuários; autoriza a concessão de subvenção 

econômica com o fim de garantir o mais amplo 

acesso da população ao serviço e dá outras 

providências”. 

 

 
 

 
O Prefeito Municipal de Visconde do Rio Branco, Estado de Minas Gerais, Luiz Fábio Antonucci 

Filho, no uso de uma de suas atribuições legais, em especial ao disposto nos artigos 73, 98 e 99 

e seus incisos, da Lei Orgânica do Município, 

 

DECRETA: 

 

Art. 1º. Para efeito de cálculo do subsídio, os valores serão definidos através de projeção dos 

próximos 12 (doze) meses, sob a luz do escopo dos serviços pretendidos e da metodologia de 

cálculo definida no edital de concessão. 

Parágrafo único: os valores das tarifas e do subsídio serão definidos em ato administrativo 

próprio e adequado, visando tratar pontualmente da adequação e aplicação tarifária e 

subsidiária. 

 

Art. 2º. O subsídio será repactuado, ordinariamente, ao final dos 12 (doze) meses 

subsequentes, ou extraordinariamente a qualquer tempo, sempre que houverem comprovados 

impactos significativos no equilíbrio, positivo ou negativo, do sistema de transporte público 

municipal. 

Parágrafo único: Fica estabelecida a data base anual e vindoura, em cada 01º de março, 

visando a repactuação ordinária do aludido subsídio. 

 

Art. 3º. A prestação de contas dos repasses de valores a título de subsídio, deverá ser mensal e 

de resposnabilidade da concessionária, obedecendo a mesma metodologia de cálculo das 

projeções e do edital, ou qualquer outra que possa efetivamente substituí-lo. 

Parágrafo único: O relatório mensal, que consta no parágrafo único do artigo 4º da Lei n.º 

1.568/2.021, deverá ser aplicado nos moldes da plainilha editalícia, considerando o escopo 

atualizado da prestação de serviço. 

 

Art. 4º. Quaisquer déficits e superávits, apurados entre a projeção e o realizado, serão sempre 

considerados na projeção anual ordinária subsequente ou extraodináriamente, quando o impacto 

for significativo, evitando assim eventuais desequilíbrios. 

 

Art. 5º. Para fins de interpretação do art. 3º da Lei 1.568/2021, considera-se veículo de 

pequeno porte, qualquer modalidade que possa imprimir eficiência e modernidade para o sistema 

de tranporte coletivo municipal. 

http://www.viscondedoriobranco.mg.gov.br/


PREFEITURA MUNICIPAL DE VISCONDE DO RIO BRANCO 

ESTADO DE MINAS GERAIS 

Praça 28 de Setembro, 317 – Bairro Centro – Visconde do Rio Branco/ MG – CEP: 36.520-000. 

TEL.: (32) 3551-8150 - Home Page: www.viscondedoriobranco.mg.gov.br 

 

 

Art. 6º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 

contrário. 

 

P.R.C. 

 

Do Gabinete do Prefeito Municipal de Visconde do Rio Branco/MG, em 02 de setembro de 2.021. 
 

Luiz Fábio Antonucci Filho 

Prefeito Municipal 
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