ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRINHO
DECRETO N° 14601 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021
FIXA NOVOS VALORES DA TARIFA DO SERVIÇO PÚBLICO DE TRANSPORTE
COLETIVO DE PASSAGEIROS DA CIDADE DE RIO NEGRINHO.
O Prefeito Municipal de Rio Negrinho, Estado de Santa Catarina, no uso de suas
atribuições privativas que lhe são conferidas pelo inciso XX do artigo 96 da Lei Orgânica Municipal, e,
considerando:
- O que estabelece o Contrato nº 143/2006, firmado entre o Município de Rio Negrinho,
na qualidade de concedente, e a empresa Transtusa, na qualidade de concessionária, na exploração
do serviço regular de transporte público de passageiros por ônibus no Município de Rio Negrinho;
- O que estabelece a Lei nº 1805/2006, que dispõe sobre o serviço regular de transporte
público de passageiros por ônibus no Município de Rio Negrinho, e aprova o código disciplinar;
- O que dispõe o Decreto nº 9073/2006, que estabelece normas complementares para a
formação de preços, apuração dos custos, cálculo da tarifa e preços das passagens, em atenção a
obrigação contratual de assegurar o equilíbrio econômico e financeiro do serviço público de
transporte coletivo de passageiros outorgado em concessão, bem como garantir a modicidade do
preço da tarifa dos respectivos serviços públicos;
- O despacho exarado no requerimento da empresa concessionária e embasado no
parecer do Departamento de Transporte e Trânsito do Município;
DECRETA
Art. 1º - Ficam fixados os novos valores da tarifa do serviço público de transporte coletivo
de passageiro da cidade de Rio Negrinho, para todas as linhas que compõem o sistema integrado,
nas seguintes condições:
I - Para o sistema integrado regular convencional, o valor da Passagem Unitária fica
fixado em R$ 5,50 (cinco reais e cinquenta centavos);
II - Para o sistema integrado regular convencional, o valor da Passagem Escolar unitária
fica fixado em R$ 2,75 (dois reais e setenta e cinco centavos).
Art. 2º - Para o uso da Passagem Escolar será obrigatória a apresentação da carteira
estudantil fornecida pela empresa concessionária do serviço de transporte público de passageiros da
cidade de Rio Negrinho, na forma regulamentar.
Art. 3º - As Passagens adquiridas antecipadamente, em data anterior à vigência dos
preços estabelecidos no presente Decreto, manterão a sua validade.
Art. 4º - O novo valor da tarifa, bem como das respectivas passagens de que trata este
Decreto passam a vigorar a partir de 00:00 hora (zero hora) do dia 03 de janeiro de 2022.
Art. 5º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE
Rio Negrinho, 16 de dezembro de 2021
CAIO CESAR TREML - Prefeito Municipal
MARISTELA BRINIAK – Secretária de Administração e Recursos Humanos
Registrado e publicado o presente Decreto no átrio desta Prefeitura Municipal.
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