
DECRETO nº 625, de 22 de março de 2007
Aprova o Regimento Interno do Conselho Municipal de 
Transportes e dá outras providências.

A PREFEITA MUNICIPAL DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais e nos termos da Lei Orgânica 
do Município e da Lei nº 4.043, de 1º de novembro de 2006;

CONSIDERANDO a necessidade de melhoria constante das políticas públicas relacionadas ao transporte,  bem 
como para atingir de maneira rápida e eficaz as funções de planejamento, gestão e prestação dos serviços públicos 
de transporte coletivo, conforme dispõe o art. 26, da Lei nº 3.548, de 03 de junho de 2002;

CONSIDERANDO o art. 21, da Lei nº 3.548, promulgada em 03 de junho de 2002;

DECRETA:

Art. 1º Fica aprovado o Regimento Interno do Conselho Municipal de Transportes, Anexo I deste Decreto.

Art. 2º O Poder Executivo,  por intermédio da Autarquia Municipal  de Trânsito e Transportes de Contagem - 
TransCon,  editará  as  normas  complementares  e  seus  procedimentos  de  trabalho,  em  conformidade  com  o 
Regulamento de que trata o art. 1º deste Decreto.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação

Palácio do Registro, em Contagem, 22 de março de 2007.

MARÍLIA APARECIDA CAMPOS
Prefeita de Contagem



DECRETO nº 625, de 22 de março de 2007

ANEXO I

REGIMENTO INTERNO DO CONSELHO MUNICIPAL DE TRANSPORTES

CAPÍTULO I
DA NATUREZA, FINALIDADE E FUNCIONAMENTO

Art. 1º O Conselho Municipal de Transportes é órgão deliberativo, autônomo e auxiliar da Administração, garantidor 
do acesso às informações e a participação no planejamento, operação, fiscalização do sistema de transporte público e 
tem  por  finalidade  auxiliar  todo  o  planejamento  e  fiscalização  do  transporte  público  no  Município,  definir 
procedimentos para fiscalização bem como todas as ações correlatas, zelando pela observação da legislação que rege a 
matéria.

CAPÍTULO II
DA COMPOSIÇÃO E COMPETÊNCIA

Art. 2º O Conselho Municipal  de Transportes será constituído por 9 (nove) membros titulares,  com suplência 
obrigatória, com representação, indicados pelos respectivos órgãos de representação e designados pelo Chefe do 
Poder Executivo:

a)  Superintendente da Autarquia Municipal de Trânsito e Transportes – Presidente;

b)  3 (três) representantes do Executivo; sendo um deles o Vice-Presidente;

c)  2 (dois) representantes do Poder Legislativo, indicados pela Câmara Municipal de Contagem;

d)  1 (um) representante do Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros da Região Metropolitana de 
Belo Horizonte – SITRAN;

e)  1 (um) representante do Sindicato Intermunicipal dos Condutores Autônomos de Bens de Minas Gerais – 
SINCAVIR/MG

f)  1 (um) representante do Sindicato dos Trabalhadores Rodoviários – SITTRACON;

g)  1  (um)  representante  da  Associação  de  Usuários  de  Transporte  Coletivo  da  Grande  BH,  residente  em 
Contagem.

§1º  Os suplentes  dos  membros  do Conselho Municipal  de Transportes,  indicados  pelos  respectivos  órgãos de 
representação e designados pelo Chefe do Poder Executivo,  facultada a delegação, substituirão os titulares nos 
casos de ausência, impedimento, vacância ou renúncia.

§2º Fica a Autarquia Municipal de Trânsito e Transportes incumbida de convocar as entidades representativas do 
Conselho Municipal de Transportes para que as mesmas indiquem oficialmente seus representantes e suplentes.

Art. 3º O mandato dos membros do Conselho Municipal de Transportes será de 1 (um) ano, admitida à recondução 
dos integrantes, por períodos sucessivos.

Art. 4º A função dos Conselheiros, considerada relevante serviço público, não será remunerada.

Art. 5º Será destituído do Conselho Municipal de Transportes o membro, titular ou suplente, que:

I - deixar de comparecer a por 4 (quatro) sessões consecutivas ou 6 (seis) alternadas, sem causa justificada;



II - empregar, direta ou indiretamente, meios irregulares para procrastinar o exame ou julgamento de qualquer 
processo;

III - praticar, no exercício da função, algum ato de favorecimento ilícito.

§1º O Presidente decidirá sobre a justificativa das faltas dos Conselheiros.

§2º  O  Presidente  comunicará  a  ocorrência  às  entidades  que  fazem  representar,  objetivando  substituição  dos 
Conselheiros faltosos.

Art. 6º Compete ao Conselho Municipal de Transportes:

I – auxiliar no planejamento e fiscalização do transporte público no Município;

II - apreciar e aprovar a estrutura de custo e receita do sistema municipal de transporte;

III – opinar nas criações, funcionamento, alterações e extinções de linhas de transporte remunerado de passageiros;

IV – apurar irregularidades e denúncias dos setores populares, usuários do sistema, e encaminhar o relatório aos 
setores competentes;

V – definir os procedimentos para a fiscalização comunitária do serviço de transporte público.

CAPÍTULO III
DAS ATRIBUIÇÕES DO PRESIDENTE E DOS MEMBROS

Seção I
Do Presidente do Conselho

Art. 7º Compete ao Presidente do Conselho Municipal de Transportes:

a) convocar as sessões do Conselho e dirigir os trabalhos;

b) colocar em discussão e votação as atas das sessões;

c) requisitar diligências;

d) adotar as medidas necessárias ao cumprimento das decisões do Conselho;

e)além do voto comum, votar em caso de empate e na alteração do Regimento Interno;

f) assinar as atas das reuniões do Conselho aprovadas;

g) assinar recomendações, ofícios, e serviços extraordinários;

h) submeter à votação os requerimentos dos Conselheiros;

i) fixar prazo para definição de assuntos em caráter de urgência;

j) Providenciar todo o material e outros aspectos necessários ao funcionamento do Conselho;

k) corresponder com as autoridades administrativas sobre assuntos de competência do Conselho;

l) convocar suplentes;

m) designar servidores ou Conselheiros para auxiliar nos trabalhos do Conselho;

n) apresentar ao Chefe do Poder Executivo relatório do Conselho;

o) representar o Conselho Municipal de Transportes perante as entidades de direto público e privado;

p)  representar  o  Conselho  Municipal  de  Transportes  nas  solenidades  e  atos  oficiais,  podendo  delegar  esta 
atribuição;



q) apreciar as justificativas dos membros por faltas às sessões;

r) comunicar ao Prefeito Municipal de Contagem, a vacância dos membros; ou renúncia ocorrida de qualquer um 
dos membros;

s) cumprir e fazer cumprir o presente Regimento Interno, as leis e regulamentos em vigor.

SEÇÃO II
Dos Membros

Art.8º Compete a todos os membros do Conselho Municipal de Transportes:

a) votar as matérias em apreciação no Conselho;

b) debater os assuntos constantes da pauta da reunião;

c) requerer à Presidência urgência no exame de qualquer assunto;

d) requerer à Presidência providências, informações e esclarecimentos;

e) apresentar, por escrito, justificativa de falta;

f) integrar comissões designadas pelo Presidente;

g) cumprir e fazer cumprir o presente Regimento Interno, as Leis e Regulamentos em vigor.

CAPÍTULO IV
DAS REUNIÕES, COMPARECIMENTO, TRABALHOS, SUBSTITUIÇÕES E DA RENOVAÇÃO

Seção I
Das Reuniões

Art. 9º O Conselho Municipal de Transportes reunir-se-á, em sessão ordinária, toda a última quinta feira dos meses 
pares e, extraordinariamente, quando convocado por seu Presidente ou requerido pela maioria dos conselheiros.

Art. 10 As reuniões somente serão realizadas quando estiverem presentes, no mínimo, 6 (seis) Conselheiros.

§1º Decorridos 15 (quinze) minutos da hora marcada, não estando presente o número mínimo de Conselheiros, o 
Presidente ou, na sua ausência, o vice-presidente e, depois dele, qualquer outro, adiará a sessão para o mesmo dia 
ou para outra data julgada conveniente.

§2º O Presidente ou quem indicado pelo mesmo, anotará as ausências.

§3º Instalada a sessão e o Presidente tendo que se ausentar, passará o comando dos trabalhos ao vice-presidente.
 

SEÇÃO II
Do Comparecimento

Art. 11 As sessões do Conselho serão públicas, exceção para aquelas com previsão expressa neste Regimento.

Parágrafo único As sessões serão privadas, quando convocadas pelo Presidente, de ofício ou a requerimento da 
maioria dos Conselheiros para:

a) reavaliação prévia do Regimento Interno ou de suas resoluções e decisões; 

b) examinar relatórios e pareceres, realizar estudos de temas legais e da política do sistema municipal de transporte.



Art.  12 A convocação  dos  suplentes,  nos  impedimentos  dos  titulares,  é  automática,  sendo comunicados  com 
antecedência ao Presidente do Conselho. 

Art. 13 Aos suplentes são assegurados os direitos do titular, exceto o direito de voto, que somente será exercido na 
ausência do titular. 

Art.  14 Por  decisão  do  Conselho Municipal  de  Transportes  poderão  ser  convocados  para  assistir  as  sessões 
quaisquer pessoas ou representantes de entidades interessadas em assunto específico a ser examinado.

Art. 15 A perda do mandato e do direito à recondução será declarada pelo Presidente do Conselho.
 

SEÇÃO III
Dos Trabalhos

Art. 16 Os trabalhos nas sessões obedecerão a seguinte ordem:

a) verificação dos presentes;

b) leitura e votação da ata anterior;

c) expediente;

d) ordem do dia;

e) proposições e comunicações dos Conselheiros;

f) assuntos gerais;

Art. 17 Os requerimentos e propostas apresentadas durante as reuniões serão classificados a critério do Conselho 
em matéria a ser deliberada imediatamente ou abertura de processos a serem instruídos e votados posteriormente.

Art. 18 As deliberações do Conselho Municipal de Transportes terão a forma de Resolução e Decisão e serão 
assinadas pelo Presidente,  declarando-se vencido o voto rejeitado pela maioria,  podendo este,  entretanto,  fazer 
justificação escrita para constar da ata da sessão, por transcrição integral ou juntada.

§1º  As deliberações do Conselho Municipal  de Transportes terão a forma Resolução quando envolver matéria 
submetida à apreciação do Conselho e onde tenha havido análise de mérito.

§2º As deliberações do Conselho Municipal de Transportes terão a forma Decisão nos casos de normatização da 
atuação do Conselho e retorno de processos à origem para diligência. 

Art. 19 As sessões extraordinárias respeitarão a forma e o conteúdo apresentados na convocação respectiva.

SEÇÃO IV
Das Substituições

Art. 20 O afastamento definitivo de titular do Conselho, em virtude de imposição legal, renúncia ou outro motivo 
de força maior,  ensejará a designação de substituto,  obedecidas às disposições regulamentares  e cujo mandato 
terminará na mesma data.



§1º  Quando  se  tratar  de  suplente,  será  designado  ou  nomeado  novo  suplente  para  substituí-lo,  nas  mesmas 
condições.

§2º A substituição simultânea de titular e suplente determinará a permanência dos novos Conselheiros pelo tempo 
restante dos mandatos dos substituídos.

SEÇÃO III
Da Renovação

Art. 21 O Presidente, com antecedência de 60 (sessenta) dias do término dos mandatos, providenciará, a nomeação 
dos novos integrantes do Conselho, titulares e suplentes, observadas as disposições deste Regimento.

CAPÍTULO X
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 22 O presente regimento somente poderá ser alterado pelo voto favorável de, no mínimo, ¾ (três quartos) da 
totalidade dos Conselheiros, em sessão convocada para essa finalidade.

Art. 23 O Conselho resolverá, por maioria absoluta de votos, os casos omissos no presente Regimento.

Art. 24 Este Regimento entrará em vigor na data de sua publicação.


