GOVERNO DO ESTADO 00

cEARA

GOVERNO MUNICIPAL DE ORÓS
GABINETE DO PREFEITO

LB N'. 89/2017

DE 10 DE JANEIRO DE 2017

INSTITUI O SISTEMA DE TRANSPDRTE DE
PASSAGEIROS
E
PRESTA¡;AO
DE

O Prefeito

do

PEQUENO. no

SERVICOS ATRAVES DE MOTOCICLETAS
E
VEICULOS
JI.UTOMOTORCS
NO
MUNICIPIO DE OR6s
Municipio
de Orós(CE, o Sr. SIMAO PEDRO ALVES
LISO

de suas atríbuicóes legais. faz saber que a Cámara

Municipal APROVA e eu SANCIONO e PROMULGO a S9guinte LEI

MUNICIPAL:

Art. 1~Fica instituido no MJnicipio de Orós o setema de prestacao de 5el\'1905
através de motocicletas. denominado MOTO TAXI.
An. 2" Os servlcos
passageiros

de MOTO

rAXI consiste no transporte

em veículos automotores na especie Mctodcleta.

individual

de

nos termo do

artigo 96,11"a" , '4" do códi;¡o de transito brasileiro, confonne legisla~o federal.

1.

É vedado o uso da equipamentos

e acessórios

nao autorizados

pelo

Código de "ránslto Brasileiro.

11.

O número máximo de motocicletas

que operaciona

izara o o servico

que trata o caput deste artigo será, lim tado a 3 (tres) Ifeículos para
GCO (quinhentos) habitantes ou fracáo.
111. Náo estáo mcturdos nos servícos de que se trata o caput deste arrqo,
a entrega

promovida

por lojas, tares,

restaurantes

e similares

que

possuem servícos própríos.
SECAD t
Da permissáo

e da prestacáo

de servico

Art. 3.° As permiss6es para os prestadores dos servicos descritos no artigo
anterior serao expedidas pelo

oeoartanento

de Oros. para pessoas físicas. os quajficadas

de Transito da Prefeilura Municipal
como trabalhadores autónomos.
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4 o Na prestacao do servco, o condutor deverá atenaer as segulntes

Art

obrigac;;óes;
l.

Transoort.ar urn s6 passageiro;

11. Possulr protecáo adequada

para a devida

seguranya

de uso do

passageiro;

111. Possuir colete com o número do prefixo ern preto para ldenüñcacáo da
pessoa física autorzada, pelo Municipio,

a prestacáo dos servicos

de que

trata a presente leí;
IV.

Possuir capacete na cor laranja con o número do preflxo em preto;

V.

Possuir emplacamento no Municipio de Orós.

Art. 5'> Os Veículos destinados ao servico deveráo atender obrigatoramenle,

as

seguintes exigé1cias. sem prejuizo de lei:
l.

Possuir no mínimo 12t> (cerno e vinte e cinco) Cilindradas e no máximo

200 (duzentas);

11. Ter no máximo 10 (del) anos de uso;
111. Ser submetido anuahrenie a vístoría de seouranca veicular.
IV.

Ter cano de descarga revestdo con material isolante em sua lateral para
ev.tar queimaduras no passageiro.

Para grafo único - as permlssóes seráo iniransferíveis e teráo validade de um
ano contados da data de sua expedjcáo. perrnitindo sua rerovacéo. satísfazendo
as exigéncias estaoeiecícas nesta lei.
AA 6.° Para requerer a permissáo, o interessado deverá preencrer o formulário
própno,

atender

os requisitos

abaíxo tno cados

e apresentar

a seguln:e

documentacáo:
1.

Ter

íoaoe

mlnima de 18(dezoito) anos;

11. Comprovante ce residencia e domicilio neste Municipio;
111. Carteira de habi ltacáo correspondente, além da comprovacáo da
hablíltacáo por 02 (deis) anos:
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IV.

Histórico da tabilítacao ícmectdo pelo Departamento Estadua de
Transito do Estado de origem;

V.

Documento da motocicleta a ser utilizada ,a prestaeác dos servícos
institoldos por esta Leí:

VI.

Ficha de antecedentes criminais;

VII.

Usar crachá de identi:lcayáo corn fotografia. número de cadastro, RG e
tipo sanguíneo.

VIII.

Atestado Médico.

Paráqrato Único - Os 02 (dais) primeiros anos apos a aprovacao dssta lei,
aceitar-se-á a Permissáo Para diigir (P~D;. passando por período, somente será
aceito a c.arteirade haJirrta~o nos mo'des do inciso 111deste artigo.
Art. 7.° - Os oer-nissíonáros devidamente autorizados deveráo organizar-se em
centrais prestadoras de servíeos,
§1° - As Centrais. especificadas no caput deste artigo. teráo espacos físicos
devidamente estn.turados

para acomocacáo,

centrallzacáo,

orqanizacáo

e

reorpanlzacáo dos moto-taxista.

§2° - As centrals de servícos deveráo ter Aívara de ucenca e ñmcionarnento
expedido pe.a Prefeitura Municipal de Or05, além de cadastro no Departamento
Municipa de Transito da Pre'eitura Municipal de Orós.
§3° - Fir.oo cargo da Ser.retaria de Gov?mo p.ArticuJa~

da Prefeitura Muncipal

de Orós a libcrecác, rcqularnontacáo c ñscafizaeáo do iuncionário das Centrais.

Set;ao 11
Dos Veículos

Art. 8° - 05 veiculos em operacáo no servíco deveráo ser ernplacados com
"placas de alugue", no municipio de Orós, devidamente registrado junio ao
DETRAN-CE. pintados al adesivados em cores laranja ou estampas del beradas
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pelo Departamento

WUnlclpal de Transito da Prefeitura

Municipal de Oros.

conforme previsto em Regulamento.
Parágrafo

Único

Pintura ou estampa semelhante

a previs:a no caput deste

arttgo deverá ser ostentada no cotete a ser. obrigatoriamente. usado peb
condutor operador de servíco, contorme regulamenta<;aoa ser editada por ala
do Executivo Municipal.
Art. 9° - O condutor perm ssionário davará portar 02 (dois), capacetes.
Se~ao UI
Da Tarifa

Art. 10 - O Valor da tarifa a ser cobrada pele servi<;ode que trata esta lei, será
fixada através de com base em decreto do Chefe do Poder ExecutivD Municipal
com plani!ha tarifária ros termos do Código Tributário.
Parágrafo Ünico - o podar püblico muruopai. ao ñxar as sarnas, deverá
assegurar p equilbrio econOmico-financeiro do servíeo, para que possa ser
prestado de forma :ontlnua, adequada e eficiente.
Se~aolV
Do cadastramento dos Permissionários
Art. 11 - Os Permissionários seráo cedastrados como 'autónomos no Cadastro
de Contribuin!e. da Prefeitura Municipal de Or6s nos termos da legislayáo
municipal.
Parágrafo Ünico - Será tido permissionário, aquele que for o proprietário do
velcuío, devendo no nome deste sair e afvará

emitido pelo setor de Tributos do

Municipio de oros.
Se~ao V
Das Penalidades ao Permissionário
An. 12 - Aa permissionário que desrespei:ar as normas estabelecidas pelo
Regulamento seráo aplicadas as segumtes penalidades:
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1.

Adverténcia, se descumprir preceitos ce natureza leve;

11. sosoensáo da permissáo por 02 (deis). meses. aoós o condutor alingir
05(cir,co), infrag6es durante .im ano;

111. Revogagao da permissáo após o ccndutor 10 (dez). lnfracñes durante um
ano.
IV.

Parágrafo Único - ::ntenCie-se por infra<;áo o descumprimento de preceiio

normativo cese-no em regulamemo propro, que definirá a natureza leve,
média e grave, para essa finalídade.
Art. 13 - Constitui ínfraeáo toda acáo cu cmissáo contraria
Leí, respondendo e intrator cvll e administrativamente,

as dlsposicóas

dasta

nos termes desta Leí.

Parágrafo Único - Motorista eJouTaxista que alugar ou emprestar seu colete
de trabalho. au!omaticamente perde sua permissáo para exercer a atividade no
ámbito municipal.

Art. 14 - As lnfracóes a oualquer dos disposñvos desta lei sujeitam as pessoas
operadoras do servicos, conforme a gravidade da falta, as seguintes penalidades

1.

Adverténcia

11. Penalidade oecunláríe
111. Apreensao do veícuto automotor;
IV.

Suspensáo terrporária ca autonzacáo

V.

Cassacáo da autortzacao.

Se<;áo IV
Dos vercutos
Art. 15 - Os veiculos autorizados para os servícos ce moto-taxi coderáo circular
liv'emente

p.m

blls~ de pass;¡geiros

;¡ apanhá-los

onde solicitados. conforme o

disposto no Rcgulamento.
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Art. 16 - Fica proibido o estacionamemo de mote-taxi bem como a ínstaíacao de
central, próximo

aos

terminais ce transporte colativos

e

pontos autorizados de

taxis.
Capitulo

U

Do táxi - Disposicóes Preliminares

Art. 17 - O Transporte individual de pcssageiros em táxi. no Município de Orós,
constitui

UI11 servíco público,

delega~o

nos termos da lel, a ser prestado

median¡e

da prefeitura Muricipal, de acorde com as condicóes estabelecidas

nesta Lei.
§1°; - A Adrninistracáo dos servicos de láxis cabera á Prefeitura , através da
Secretaria de Govemo.
§2° Caberá ao Prefelto vía Decreto:

1.
11.

Fixar o número de táxis em círculacáo;
Autonzar a ernissáo de novas permissóes;

111. Decidir, em última insláncia, sobre as infrayae5 a presente lei.
Art. 18- O sistema de transporta individual de passageiros por taxi no Municipio
de Orós

ó

gcrcnc ado pela Prefeitura Municipal e operado por tercairos sob

contrato de perrnlssáo.inos termos ua Consti.uicáo Federal e da Lei 8.987/95.

§ 1° - Recebida a permissáo, os permlssionártos teráo o prazo máximo de 90
(noventa) dias, contados a partir da assinatura do termo, para apresantar o
veiculo nas condicóes previstas nesta lei.

§ 2° - O nao cumprimento do panagrafo 1° deste artigo, implicará na rescisáo de
pleno direito da permissáo

independentemente

de noüñcacáo de qualquer

natureza e ce decisáo que él daclara.

§ 3° - O prazo estipulado no 1° deste artigo, oocerá ser prorrogado em caso de
torca

maior,

reconhecida

por

artortdade

competente,

nunca

individual.
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§ LO _ Os ex - permtssíonanos deverao aguardar o lempo rnínlmo de 02 (cols)
anos após darem baixa na permissáo para se candídatarern á deleqacáo da nova

perrnissáo.
Art. 19 - A permlssáo de que trata esta Lei serád~egado a pessoa física.

§ 1°- Só sera dalegada uma única pernlssác a cada perrrissionário.
§ 2° - A perrnísséo

delggcda ao permissicnário

admitirá semente o

cadastramento de 01 (um) veícuo.
§ 3° - A Perrnissáo será dada ao proprietário do veiculo e cahe él este retirar o

competente alvará de funcionamento.
Art. 20 - Os perrnissionários. cue cesejare'n devolver sua permíssáo
Prefeitura Municipal, deveráo requerer

o cancelarnento

a

da mesma.

§ 1° . O Cancelamento s6 será autorizado pela Prefe,tura Municipal, após

etetuacáo de baixa de caaastros.
§ 20 - Fica Expressamente proib da a transferencia de um permissionário él nutro
sob qualquer título

00 Serviyo
Art. 21 - A Prefeítura Municipal poderá firmar convenios com municipios da
Regiao. para operacáo conjunta. desde Que o servico seja delegado por
permissáo, que haja eqJivalércia ta-ifária, eq.rillbrio da frota, cumpridas as
normas de sequranca e ce ecordo corn este Regulemento.

Parágrafo Único - Os convenios previs:os no art. 2' deveráo ser aprovados
pela cámara Municipal.
Art. 22 -Os taxis seréo dirigidos pelo permlssionário ou pessoa por ele permitida
vla procuracáo, ficando o motorsta suocrdinado a este como empregado fosse.
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Art. 23 - Os Veiculos am servicos poderso aguardar passageiros semente nos
ponto de láxi regulamentados

pela Prafeitura

Municipal

e em áreas de

estacionamento permitido respeitada a regulamentaC(áo.
Art, 24 - Os perrnlssionáries

poderáo requerer ücenca para aíastamento do

veículos por tempo determinado nas seguintes sñuacóes:

1.

Furto d veículos 360 (írezentos e ssssenta) dias.

11. Acrdentes grave ou cestruícáo total do vercuio 180 (cento e onerua) dlas.
111. SubsotuiC(áo do vaículo 90 (noventa) dias.
§ 1° - O Exposte nos incisos I e 11deste artigo deveráo se' devidamenle
comprovados alravés de documentacáo,

§ 2° - O prazo previsto nos incisos 11e 111oeste a:tigo podará ser prorrogado por
iguals pertocos a crltérfos da

Preterura

Municípal.

Se(fao UI
Do Exerc(clo

da Atlvidade

Art. 25 - Será condícáo essencial do perrnisslonéro a prova capaz de nao ter
sido considerado rulpado, nos termos do inciso LVII, do

arto

5° da constítulcáo

Federal, por crime culposo ou doloso.

Art. 26 - É vedado ao pemissionário.
1.

O exercicio de atividadc incompatível, taís como funcionario civil ou militar
da adrnlnistracáo púbfca direla e irdirela.

11. O exercicio da atividade em outros munic'pios.
Se"ao IV
Da Permíssác de novas Licencas
Art. 27 - Verificada a necessidaoe da permissáo de novas licenyas ce taxis para

operacáo no territorio do Vlumciplo, nos termos cessa Lel, compete ao Pre'eltos
Municipal fixa-las por decreto execatívo com base em estudos e levantamentos
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eíetuados pelo órgao responsavet na ñscanzaceo oa atividade disciplinada na
presente Lei.

§ 10. O Executivo Municipal, considerado a recessidade e o interesse da

populacáo, lará publicar, na forma da lei, Edital em que seráo fixadcs:
1.

- O \Júmero ce novas permlssóes de láxis a seren acrescidas, em
decorréncia do aumento ooouíacíonat resauardados os termos desta Lei;

11.

- Os requisitos para o licendamento das respscnvas permíssóes;

1I1

- O prazo para apresentacáo
novas pcrrnssóes,

dos requerímerro

de licenciamentos

as

nunca inferior a qu nze (15) dias.

a penníssáo de novas

§ 2°. Somente poderáo se habilitar

ñcencas, nos termos

desta ler, as seqimtes categorías de pretendentes:

1.

Empresas,

assirn deñnidas

a

e constituidas

finalidade

exclusiva

oe

transporte individual de passageíros, COr.1 capnat realizado, número de

veículos. eouipamentos, condicóes de íostalacóes e com tradi¡;;ao no
transporte de passageiros;
lL

Motorista

croflsslonais

classñcaeáo

au.ónomos,

assím

para aferí¡;;8o de eficié1cia

socioeoonómicas

através

denominados,

mediante

profissionaJ e de conccóes

de investiga~o

por órgao responsável

da

adrninlstracáo.
§ 3·. Para o Pree1chimento das vagas existentes, respeitadas as proporcóes
estabelecidas

nesta lei, nao haverá priorídad:¡ entre empresa e motoristas

profissionais autónimos, devaneo 2S vagas nao preenchidas por urna categoria
serem redistribuidas

a outra.

§ 4°. Quando o númec de requerímentos for superior ao número de vagas, em
ambas as categorías, os licenciamentos
forem

observados

05 critéríos

seráo permitidos rigorosarnente

e preferencias,

dentro

de cada categoria

respectiva, na sequints ordem:
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1.

As empresas e motoñstas que comprovarem estarem estabelecidos e
domiciliados, respectivamente. há mais lempo no Municipio;

11. As empresas ou mctoretas de :áxis que possulrem carros melhor
co-iservados !:l, dentre es:es os de fabrlcacáo mais recente.

§5°. Nenhum veiculo licenciado como automóvel de aluguel (taxi) poderá ter
rnais ne quinze (15) anos de fabrieacáo.

§ 6°. /l.sempresas ou motoris:as de :áxis beneñciados com a perrrsssaode novas
llcencas deveráo dentro de noventa (90) dias, no máximo, colocar em condicóes
de tráfego o veiculo licenciaoo.

seeae v
Do Cadastramento
Art. 28 - OS Permlsslonários e os Veiculos seráo cadastrados na Prefeitura
Municipal cemo co-idícáo mínima para operacáo no sistema.

Art. 29 - Competa ao Permissionário pessoalmente efetuar. manter atuallzado
e dar baixa em qualquer cadastro.
Art. 30 - O cadastramento será efetuado mediante a apresentacáo
seguintes documentos:
l.

Para o Perrnissionário,
a) Carteira de Indenlldade;
o) Carteira nacional de han lili:lyáu categoríes B, C OU O;
e) Quitac;áomilitar e aleitoral:
d) Atestado médico de sanidace fisica e mental;
e) Comprovante de inscricáo no INSS como autónomo;
f) Oeclaracáo de domic'lio e residencia de próprio punho;
g) Duas Tatos de identificac;áo;
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h) Cornprovaníe de dlStributyao negallVa de renos criminals ro for da

Comarca,
Parágrafo Único - O Mesmo será exigido para quem o permissionário contratar
CO'TlO motorista

11.

Para

do vetculo, devendu ludo ser apresentarlo ao órgao competente.

o Veículo:

a) Certificado de Regi:slrO e Licenciamen:o co Veírulo, com

respectivo seguro quitado;
b) Laudo

de vlsloria sxpedico pela Autoridade

de Tránsito do

Município;

§ 10

-

O Atestado médico de sanidade fisica e mental deverfl ser apresentado

no prazo rnáxímo de 15 (quinze) días a contar da data de sua expedicáo e
renovado anualmente

§ 2° - A critério da Prefeltura Muruci¡:.al poderá ser exigida a aprssentacao de
quaísquer outros documentos ou revalidayáo dos apresentados.

§ 3Q

-

Cfetuado o cadastramento

será emitida pela Prefeitura Municipal a

Autonzacao de Tráfego e ReglslTo do condu.or.
§ 4° - O certificado de Registro e Licenciamento do Veiculo deverá estar
nome do próprio permiss onário.

Art. 31 - Na baixa dos cadastrcs seráo exigidos:
1.

Para o permissionário;
a: Quitayáo geral junto a Prefeltura Municipal;
b) Oevclw;ao jo Registro c'.e Condufor;

11.

Para o Veículo:
a) Ouitacán ger;¡1jurto ao Órgao de Transito:

S~aoVI
Dos Veículos
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Art. 32 - Os aernissionáros

DO PREFEITO

teráo obrigatcriamente os seus veícuíos licenciados

no Munic'pio de Orós.
Art. 33 - Para a opcracáo do servic;;oos veículos dsveráo ter as seguinles

caractertstlcas:
1.

Modelos da espécie automóvel, co-n capacicade máxima de 04 (quatro)
Passage ros-

11.

Permanecer com suas ca-acíerísttcas ong naís de fábrica, satlsfazendo as
Exigéncias

ao

Código t-.acional de Transito e Legisla~o

pertinentes,

Observando os aspectos de sequranca e conforto a critério da Prefeitura
Municipal.

§ •o - Nao seráo aceitos velculos esportivos
§ 2° . No caso de condutnras portadores de deficiencia física. seráo aceitos

veículos adaptados, deseo que aprovados pelo DETRAN-CE.
Art. 34 - Os veiculos deveráo ser obrigatoriamente dotados dos seguintes

dccumentos e equipamentos, além dos exigidos na legisla'Yao.
1.

caíxa luminosa sobre o teto. com a h:1gl:mda"TAXI".

11.

Luz oe freio elevada no vidro trase ro.

111. Autorízacáo de tráfego, registro do condutor,

Parágraío único - É facultado aos permissionáios do servíco de táxi, mediante
prévia comunicacáo

a Prsfeitura Municipal, dofarem seus veiculos de aparelhos

de rádio transmissor/receptcr para integrarem o servico de rádio.

Capítulo 111
Disposilioes Finais
Art. 35 - O servico de que trata esta Lei será autoizado em caráter continuo e
permanente. comprometerdo-se

o perrníssioná-io

com sua regularidade,

continuidade de seguranc;¡;. higiene. conforto e cortesia na sua prestacáo,
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correndo por conta e risco do permíseíonaro toda e qualquer despesa dt:ltd
decorrente.
Art. 36 - Os permissionáríos, de ambas as categorías moto-taxi e táxi. qua
desejaren devolver sua permissáo

¡3

Preíeitura Municipa~ deveráo requerer o

canceíamenío da mesma.
§ 1° - O Cancelamento sé será autorizado pela Prefeitufa Municipal,

após

efetuacáo de baixa de cadastros.

§ 2° - Fica expressamente proibida a transferencia de um permissionário a outro
sob oualquer titulo.
Art. 37 - Revegadas as disposlgOesem conlrário, esta Lei entrará em vigor na
data oe sua regulallenta~e.

Garantindo 30 Exeeutivo Munie palo prazo de 60

(sessenta) días para sua 'egulamenta~o necessária.
Paco da Camera Municipal de Oros - Caará em 10 de Janeiro de 20', 7

stmáo
Pequeno
Prefeito Municipal de Orós
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