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Lei Nº 1581/1989

COMPÕEM A COMISSÃO DE TRANSPORTES
COLETIVOS DE UNIÃO DA VITÓRIA E DETERMINA
SUAS ATRIBUIÇÕES.   (Item VII do
Parágrafo 1º incluído pela Lei nº 1720 de 22.3.1991,
revogada pela Lei 2876 de 27/12/2001)

(revogada pela Lei 2876 de 27/12/2001)

Art. 1º - A Comissão de Transportes Coletivos de União da Vitória, será
composta por:

I    - 3 (três) representantes do Poder Legislativo de União da Vitória,
indicados         pelo Presidente do Legislativo;

II    - 1 (um) representante do Poder Executivo de União da Vitória,
indicado pelo     Senhor Prefeito Municipal;

III   - 1 (um) representante da Classe Operária, indicado pelo Sindicato
competente;

IV  - 1 (um) representante da Classe dos Comerciários, indicado pelo
Sindicato Competente;

V   - 1 (um) representante da Associação dos Engenhei-ros do Vale do
Iguaçu ;

VI  - 1 (um) representante da Empresa Permissionária.

VII - 01 representante do Conselho Comunitário Municipal e 01
representante do COPROCON - Conselho de Orientação e Defesa do
Consumidor.
   (Item incluído pela Lei nº 1720 de 22.3.1991)

Parágrafo único - O mandato de cada Comissão Será de 2 (dois) anos
sendo que após este tempo, deverão ser estes membros substituídos por outros
a serem designados.
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Art. 2º - À Comissão de Transportes Coletivos de União da Vitória,

compete:

I    -     eleger um presidente, dentre os componentes da mesma;

II   -   reunir-se com a presença mínima de 3 (três) membros da
Comissão, observada a proporcionalidade dos componentes da
mesma;

III  -     elaborar seu próprio regimento;

IV -   elaborar o Plano de transporte Coletivo e submetê-lo à apreciação
da  Câmara de Vereadores e do Executivo;

V  -     proceder a revisão periódica do Plano de Transporte Coletivo,
autorizando quando solicitada e quando entender necessário, as
linhas de Transportes, e propondo também, alterações de
itinerários;

VI  -    executar e fiscalizar empresas permissionárias;

VII -    proceder a escolha da melhor empresa proponente para a
permissão da exploração das linhas de transportes coletivos na
cidade, por empresas interessadas;

VIII -   Sugerir ao Executivo e à Câmara, medidas .que visem ao
aprimoramento do Serviço de Transportes Coletivos;

IX -   julgar em 1º instância, as reclamações provenientes dos usuários
dos serviços de Transpor-tes Coletivos;

  
X  -   Avaliar os relatórios apresentados ao final de cada exercício,

encaminhando posteriormente, copias do relatório ao Executivo e
Legislativo;

XI -   decidir sobre a rescisão de contrato, quando a empresa
permissionária infringir cláusulas contratuais, após parecer do
Executivo e do Legislativo de União da Vitória;

XII  -   propor o aumento de tarifas, após consulta ao Executivo e
Legislativo;

XIII -   resolver outros problemas omissos;
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XIV -   opinar sobre os serviços de táxi, com respeito à preços de
corridas, pontos de táxi (criação e extinção); concessão para
exploração de serviços de táxi e demais assuntos pertinentes;

XV -  Opinar sobre o transito na cidade, ordenando - o com respeito à
sinalização e segurança nas vias públicas, e também quanto ao
plano de trânsito no perímetro urbano do Município;

XVI -  autorizar o aumento nas corridas de táxis, bem como elaborar e
fazer cumprir o preço estipulado nas tabelas de preços;

XVII -  acolher e fiscalizar os reclames de usuários , que utilizam-se dos
ônibus  urbanos (lotações) e dos serviços de táxis deste Município.

XVIII - resolver os casos omissos nesta lei, que sejam pertinentes à sua
área de ação.

Art. 3º - Revogadas as disposições em contrário entrara esta Lei em vigor
na data de sua publicação.

União da Vitória, 10 de maio de 1989.  


