Propostas de alterações em linhas
intermunicipais
04 de Janeiro de 2018 , 14:23
Atualizado em 04 de Janeiro de 2018 , 14:49
Encontram-se em estudo na Subsecretaria de Regulação de Transportes propostas de alterações de
horários, frequência e paralisação temporária de serviços, entre outras, em diversas linhas do
transporte intermunicipal de passageiros. O prazo para qualquer interessado apresentar
impugnação, por escrito e fundamentada, no protocolo geral da Cidade Administrativa – edifício
Gerais, 1º andar – ou na unidade do UAI - Praça 7, em Belo Horizonte, termina nos próximos dia 11 e
13 de janeiro de 2018.
●

Com prazo de impugnação no dia 11 de janeiro de 2018:

Belo Horizonte/São Sebastião do Gil; Belo Horizonte/Braúnas, via Itabira - paralisação
temporária do serviço por 360 (trezentos e sessenta) dias.
Belo Horizonte/Dionísio - partida de Belo Horizonte: alteração da frequência do horário de 8h
aos sábados e feriados para o mesmo horário aos sábados. Partida de Dionísio - alteração do horário
de 5h45min diário, para 7h diário; alteração da frequência do horário de 17h de domingo e feriado
para o mesmo horário aos domingos; implantação dos pontos de seção BR-381/MG.434(Itabira),
BR.381/MG.436 (Barão de Cocais), BR.262/BR.381(João Monlevade) e São Domingos Prata; restrição
de venda de passagem para as seções BR-262/BR.381(João Monlevade) / Dionísio e BR-262/
BR-381(João Monlevade) / São Domingos Prata, ambos os sentidos, e, para o horário de 08h, partidas
de Belo Horizonte, restrição para as seções Belo Horizonte / BR-381/MG.436 (Barão de Cocais) e
Belo Horizonte / BR-381/MG.434 (Itabira).
Lajinha/Chalé - partida de Lajinha - cancelamento dos horários de 9h, 10h50min e 19h;
implantação do horário de 9h30min de segunda-feira a sábado. Partida de Chalé: cancelamento dos
horários de 9h40min, 11h50min e 17h30min; implantação do horário de 11h de segunda-feira a
sábado.
Divinópolis/Pará de Minas, via Itaúna - partida de Divinópolis: cancelamento do horário de 19h
aos sábados. Partida de Pará de Minas: cancelamento do horário de 17h15min aos sábados.
Pará de Minas/Florestal - Partida de Pará de Minas: cancelamento dos horários de 13h10min,
15h10min, 16h, 19h15min de segunda a sexta-feira, de 9h e 12h de segunda-feira a sábado, 17h aos
domingos e feriados, 15h aos sábados, domingos e feriados, 7h e 16h40min aos sábados; alteração
da frequência dos horários de 8h de segunda à sexta-feira, domingo e feriado para o mesmo horário
aos domingos e feriados, de 18h30min aos sábados para o mesmo horário de segunda-feira à sábado;
implantação dos horários de 6h50min, 7h50min, 8h50min, 10h15min, 11h35min, 12h, 13h35min,
14h35min, 15h35min, 16h35min, 17h35min de segunda a sexta-feira, de 8h45min, 10h45min, 12
h45min, 14 h45min, 16 h45min e 18 h45min aos sábados, de 13h e 18h aos domingos e feriados.
Partida de Florestal - cancelamento dos horários de 7h10min, 8h10min, 9h20min, 10h20min,
12h20min, 14h25min, 17h, 18h30min de segunda à sexta-feira, 8h, 10h, 15h50min, 17h30min aos
sábados, 13h de segunda-feira a sábado, de 11h, 16h, 18h aos domingos e feriados, de 16h10 diário;
implantação dos horários de 6h35min, 7h35min, 8h35min, 10h15min, 11h15min, 12h, 13h35min,
14h35min, 15h35min, 16h35min, 17h35min, 19h15min de segunda a sexta-feira, de 7h45min, 9

h45min, 11h45min, 13h45min, 15h45min, 17h45min aos sábados, de 11h30min, 14h30min, 17h e
19h10min aos domingos e feriados.
●

Com prazo de impugnação no dia 13 de janeiro de 2018:

Cocais/Santa Bárbara; Lagoa da Prata/Itapecerica - paralisação temporária do serviço por 360
(trezentos e sessenta) dias.
Ouro Preto/Caratinga - partida de Ouro Preto: alteração da frequência do horário de 6h30min de
sábado, domingo e feriado para o mesmo horário aos sábados e domingos.
Coronel Fabriciano/Guanhães, via Braúnas - autorização para conexão com o serviço do
transporte municipal de Belo Oriente, de segunda a sexta-feira na seção Santana do Paraíso, nos
seguintes serviços e horários: Ipatinga/Joanésia - partida de Joanésia às 6h; Ipatinga/Farias: Partida
de Ipatinga às 17h.
Enviar para impressão

