MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE
CA1VIARA
.

Altera a redacilo do § 1° do art. 3°, e dos §§
1° e 2°• do art. 4° da Let n° 8224/01, que
Autorize implanter bilhetagem eletrenica
nos colethros, proibe a ,substituicao des
catracas e garotte emprego dos operadores
na -forma que

A Camara Municipal de Belo Horizonte decreta:
Art. 12 — A redacio do § 1° do art. 12 1 da Lei n° 824/01, fica
alterada, passando a viger nos seguintes terms:
"Art 3- (....)"
§ — Todo veiculo destinado aos servicos de transporte
pCiblico coletivo e convencionat de passageiros por onibus do
Municipio de Belo Horizonte sera opera& por urn rnotorista e
urn ggente de borda, independentemente do horario e dia da
semana em que o servico esteja sendo prestado.

Art: 2° L Ahredagao dos §§ 12 e 2° do art. 42, da Lei ng 8224/01,
fica alterada, passando a viger nos seguintes terms s:

"Art; 42 § — As concessionarias, dos servicoS de transporte public°
coletivo e conVencionat de passageiros por Onibus do Municipio
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assegurarao, preferentialmente, aos ,agentes de bordo, s a
manutenc5o de seus postos de trapatho, em fungoes nas
bitheterias das estageres de integragao do sisterna de, BRT ou em
,outras que lhe Warn pertinentes,
§ 22 — Para garantir as condiOes de -seguranca operacional
em todo veiculo destinado aos servicos de transports public° e
conventional de passageiro's por onibus,, deverao ser
disponibilizados mecarrismos que facilitem o pagarnento corn
creditos eletronicos, em especial -no que 'se refere aos
procedimentos de aquisiad de cartoes recarga de creditos,
facultada ao usuario a opcto prevista no art. 2 2 a Lei n2 8224/01.
Art. 32 Esta Lei entra ern vigor na data de sua publicac5o.
,
Art. 42 — Ficam revogadas as disposicoes em contrario.

A relacao custO/beneficio este presente na rnaioria das planithas que envolvem o setor
economic°. A elaboracao das mesmas tem por efeito imediato 'conhecer superivit
decorrente da estimativa de receitas sobre o dispendio com as despesas. Enfitt, apurar
qual d o lucro obtido. Aqoi, a nossa atencao se volta a atuacao do segmento economic°
das cOntessionarias clo transporte coletivo de ,passageiros em 6nibus do munidpio de
Belo Horizonte. Entendemos, sim, a Nsituacao do empresario deste setor. Presta urn
servico a poputacao, gera ernpregos, r&ida, tontril3ui corn o pagamento de impostos.
Todavia, embora esta atividadepropide o lucro, 6-'inadmissivel obte-lo a custa de urn
trabalho desgastante para aqueles trabalhad&est que estao na linha de frente do
exerticio de tal atividade, o agente de bordo (cobradorj e o motorists.
0 primeiro desempenha papel primordial para o born andamento da qualidade do
servico de transpoite jojiblico coletivo e conventional da capital rnineira. Alem de
cobrar a tarifa e dar o tom e_agente de bordo auxilia aos motoristas durante tqdo o
deslocamento pelo trajeto da viagem, Opera, o elevador destinado as pessoas corn
necessidades especiais 4PNE), esti° ativamente presentesoo cotidiano da poptilacao
dando-lhes informacoes efacilitando sevdeslocamento. E fundamental a sua presenca
na prestacio deste servico.
,

Quanto ao .segundo, 9 motorista do enibus, 6 inaceitavel a situacao a que querem _ subrnete-lo no afa de melhorar a sittracao financeira das empresas de Onibus. 14
imaginou vote, na conducao de urn velculo, submetido a uma jornada
'de 6 a 8
horastde servico, transit° estressante, trabalhando sob o risco eminente de sofrer um
assalto. E desurnano. Mas, apesai' de irrational, isto esta acontecendo em nossa
cidade.
Pasmem
AOs sabados, domingos e feriad9s, e durante o horario noturno retiraram os
operadores de bordo dos onibus irecalndo sobre os *ombros dos motoristas a
responsabilidade em desempenhar o que 6 inerinte a sua profiss8o e ainda ter que
fazer toda aquela tarefa laborat especifita dos operadores de bordo, 01.1 trocadores,
como queiram.
Resultado: aurrrento do desemprego com a dispensa em Massa de cobradores
(operador de bordo), aumento•do stress para os motoristas, incidencia major de risco
de assaltos, inseguranca e risco de aticlentes para os passageiros.

Papel rkielado adquirido no funbitp do programa "Respon.rabilidade Arisbienta1" (1?oriaria n° 111741/07).

p2_ s3/il
CAMAIA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE

A vista do quadro real exposto, e, considerartdo o interesse publico, resguardado o
direito da acessibilidade das Pessoas corn j Necessiclades Especiais (PNEs), a
manutencio da ordem social e a continuidade na prestaggo de servicos do transporte
publico coletivo de passagetros, estamos aprescintando este prcijeto de lei que tern por
escopo garantir que tddo o sistema funcione, operando, como reza a licitaggo corn
otoristas e agentes de bordo.
,

Objetivando proteger o direito ,ao emprego desses trabalhadores e a qualidade do
sistema de transporte publico, conto corn o • apoio dos nobres pares, colegas
vereadores, na aprevagio deste Projeto de lei.

Papal reciclado adquirido no cirnbito do programa "Reeponsabilidade Antbiental" (Poitaria n° 19.741/07).

