PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA
"A CAPITAL NACIONAL DA CERÂMICA ARTÍSTICA E DA DECORAÇÃO"

GABINETE DO PREFEITO
PORTO FERREIRA

oFícto

Ne 119/2021-PG

Porto Ferreira, 29 de setembro de 2021.

A Sua Excelência o Senhor
ALAN JOÃO OR|áNDO
Presidente da Câmara do Município de Porto Ferreira
- Estado de São Paulo

PROJETO DE LEI Ns 3512021

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal,

Segue, em caráter de urgência, o Projeto

de Lei nS 3512021, que

REGULAMENTA O SERVIÇO DE TRANSPORTE INDIVIDUAL

DE PASSAGEIROS, O SERVIÇO DE TRANSPORTE INDIVIDUAL DE PASSAGEIROS EM
MOTOCICLETAS E O SERVIÇo DE 'i-RAITSPORTE INDIVIDUAL DE PASSAGEIROS
SoLICITADAS PoR USUÁRIOS CADASTRADOS EM APLICATIVOS OU OUTRAS
M REDE, para análise e aprovação dessa
PLATAFORMAS DE COMUNICAÇAO
Nobre Casa.
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PROJETO DE LEI no 35/2021

"REGULAMENTA O SERVIçO DE TRANSPORTE
tNDtvTDUAL DE PASSAGE|ROS, O SERVTçO DE
TRANSPORTE INDIVIDUAT DE PASSAGEIROS

EM

MOTOCTCLETAS

E O

TRANSPORTE INDIVIDUAL

DE

SERVTçO

DE

PASSAGEIROS

SOTICITADAS POR USUÁRIOS CADASTRADOS
EM APLICATIVOS OU OUTRAS PLATAFORMAS
DE COMUNTCAçÃO

CAPíTULO

I

DO TRANSPORTE INDIVIDUAL DE PASSAGEIROS

Seção I

Art.

í'

SU npOr"

.

TÁXI

- Das Disposições preliminares

A exploração do serviço de transporte individual de passageiros, genericamente

denominado táxi, passa a obedecer no Município de Porto Ferreira às normas estabelecidas pela
presente Lei, pelo Código de Trânsito Brasileiro e pelas demais normas que vierem a ser baixadas
pelo poder permitente.

Parágrafo único. É atividade privativa dos profissionais taxistas a utilização de veículo
automotor, próprio ou de terceiros, para o transporte individual remunerado de passageiros.
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Art. 20 A atividade profissional que trata o parágrafo único do artigo 1o somente será
exercida por profissional que atenda integralmente o artigo 30 da Lei Federal 12.468, de 26 de
agosto de 201 1, ou disposição normativa que venha substituí-lo.

Art.30

|

-

Para os efeitos desta Lei, são estabelecidas as seguintes definições:

Permissionário

éa

pessoa física ou jurídica, em eÍetivo exercício de transporte de

passageiros por táxi, desde que atendam às exigências desta Lei e das demais disposições legais

atinentes, ou a quem o Poder Executivo reconheça como habilitado para execução desse serviço;

ll

- Termo de permissão é o documento fornecido

pelo Poder Executivo Municipal, onde

expressa a habilitação legal do permissionário para explorar o serviço de táxi;

-

lll

AIvará de ocupação do solo público é o documento fornecido pelo Poder Executivo

Municipal, no qual é conferida a autorização para exploração em caráter precário, de serviço de
transporte individual de passageiros por táxi ao permissionário, utilizando determinado ponto de
estacionamento;
lV

- Taxímetro

é o aparelho que, em veículos de aluguel mede e registra o preço que

se

deve pagar pelo percurso efetuado;
V

-

Motorista é o condutor de veículo automotor autorizado pelo Poder Executivo Municipal

para a prestação de serviços de táxi;

Vl

-

Táxi é o veículo automotor destinado ao transporte individual de passageiros, com

capacidade para até 7 (sete) passageiros;
Vll

- Ponto fixo é o local autorizado

previamente pelo Poder Executivo Municipal destinado

ao estacionamento do veículo utilizado no transporte individual de passageiros.
Seção

Art.

4'

Compete

ll - Das Permissões

ao chefe do Poder

Executivo Municipal, mediante solicitação do

interessado, o deferimento de novas permissões, quando veriÍicada a necessidade de sua outorg
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com base nos estudos e levantamentos efetuados pelo órgão municipal competente, observando
o seguinte:

l-

O número de automóveis de aluguel destinados ao serviço de transporte individual de
passageiros obedecerá a proporção de 1 (um) automóvel por 1000 (mil) habitantes;

-

ll

O excedente, havido na data da promulgação da presente Lei permanecerá até ser
normalizada a proporção fixada no inciso ldeste artigo.

Art

50 O direito à exploração de serviços de táxi poderá ser outorgado a qualquer

interessado que satisfaça os requisitos legais para tanto.

AÊ

60 A outorga de permissões será efetuada e dividida em duas categorias:

| - a pessoas jurídicas;

ll - a motoristas profissionais autônomos.
§ 1" Para o preenchimento das vagas existentes, a categoria dos motoristas profissionais
autônomos terá prioridade sobre a das empresas.
§ 20 Na outorga de exploração de serviço de táxi, reservar-se-ão 10% (dez por cento) das
vagas para condutores com deficiência, cumprindo o condutor observar os seguintes requisitos:

lll

-

o veículo ser de sua propriedade e por ele conduzido;

o veículo estar adaptado às suas necessidades, nos termos da legislação vigente.

§ 30 Na hipótese de não serem preenchidas as vagas destinadas aos condutores com
deficiência, as remanescentes devem ser disponibilizadas para os demais concorrentes.

Art.70 Os motoristas

profissionais autônomos, uma vez tornados permissionários, não

poderão habilitar-se novamente para o mesmo fim.

ArL 80 Perderá a permissão quem, sem justa

causa, permanecer por mais de 30 (trinta) dias

ausente de seu ponto.
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Art

90 Aprovado o pedido de Permissão, o interessado deverá iniciar a prestação de serviços

de transporte individual de passageiro em até 30 (trinta) dias contados do deferimento do pedido.

Art. 10. Atendidas as exigências da presente

Lei, será expedido em nome do interessado

Termo de Permissão atestando a outorga da prestação de serviços de transporte individual de
passageiros no município de Porto Ferreira.
Parágrafo Único. O Termo de Permissão ficará vinculado ao Alvará de Ocupação do Solo e
a não renovação deste no prazo legal implicará na revogação automática da Permissão.
Seção

lll - Das Transferências

das Permissôes

Art. 11. É permitida a transferência da outorga da permissão à terceiros que atendam aos
requisitos legais.

§ 1o. As transferências dar-se-ão pelo prazo da outorga e são condicionadas à

prévia

anuência do Poder Executivo Municipal.

§ 20. Em caso de falecimento do permissionário, o direito à exploração do serviço

será

transferido a seus sucessores legítimos, nos termos da legislação civil.

§ 30 O permissionário não poderá efetuar a transferência de sua permissão, antes de
decorrido 01 (um) ano de sua obtenção.
§ 40 Não se concederá uma 3a (terceira) permissão a quem tenha

obtido anteriormente por

02 (duas) vezes e a tenha transferido.

Seção lV

Art. 12. Os

- Dos veículos

a

serem utilizados nos serviços definidos nesta Lei deverão
obrigatoria mente ser da categoria automóvel de passeio ou similar, dotados de duas ou quatro
veículos
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portas, em bom estado de funcionamento, segurança, higiene e conservação, comprovados através
de vistoria prévia pelo órgão municipal competente.

§ 1o A vistoria prévia a que se refere este artigo deverá ser r"noràd. juntamente com
Alvará de Ocupação do Solo Público.

o

§ 20 As vistorias deverão ser comprovadas por certificado, devendo ser afixada no veículo à

vista do usuário.

Art. 13. Além de outras exigências que poderão ser determinadas por atos normativos
posteriores, os veículos a serem utilizados no serviço de transporte individual de passageiros
deverão estar dotados dos seguintes requisitos:

l-

Taxímetro, anualmente auferido e lacrado pelo órgão metrológico competente;

ll - Caixa luminoso com a palavra "TÁXl" fixada sobre o teto do veículo.

Art. 14. Os

veículos poderão ter capacidade para transportar no máximo até

7

(sete)

passageiros, incluído o condutor.

Art.

í5.

Para a autorização e a exploração do serviço, o veículo poderá contar com até 12

(doze) anos de fabricação, atender totalmente às exigências contidas no Código Trânsito Brasileiro,

em sua Regulamentação e nas disposições da presente Lei.

Art. 16. Fica padronizado a utilização de veículos na cor branca, identificados através

de

adesivos padronizados nas laterais do veículo, confeccionados de porta a porta contendo inscrições

'TÁxr", "poRTo

FERRETRA

-

A cAprrAL NACIoNAL DA cERÂMlcA ARTÍslcA E DA DEcoRAÇÃo" e

meios de contato, conforme modelos que deverão constar em decreto regulamentador.

Art. 17.

Poderá

o

permissionário de veículo de transporte individual

de

passageiros,

devidamente autorizado por esta municipalidade, substituí-lo, em qualquer tempo, por outro
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veículo de fabricação anterior, desde que esteja em perfeito estado de conservação e respeite as
disposições previstas na presente Lei.

Parágrafo único. No momento da substituição de que trata o caput, será exigido certificado
de vistoria nos termos dessa Lei.
Seção V

- Dos Permissionários e Motoristas

Art. Í8. Os permissionários e motoristas de veículos de transporte individual de passageiros
deverão ser inscritos no Cadastro Mobiliário Municipal - CMM, observados os requisitos da presente
Lei e do Código Tributário Municipal.

§ 1' O permissionário prestador autônomo, além da própria licença, poderá ter até dois
motoristas cadastrados para o seu veículo, desde que inscritos no Cadastro Moblliário Municipal
na atividade de "Transportador Autônomo".

2'O

proprietário de empresa de táxi ou seu preposto poderá operar qualquer veículo da
frota a ela pertencente.
§

§ 3'O

permissionário prestador autônomo

do

serviço de transporte individual de
passageiros, que usar a seu serviço motorista não cadastrado para o seu veículo ficará sujeito às
penalidades constantes na presente Lei.

Art. 19. Para a prestação efetiva de serviços de transporte individual de passageiros, deverá
o permissionário providenciar sua inscrição no Cadastro Mobiliário Municipal

- CMM, onde, além

dos documentos constantes no Código Tributário Municipal, apresentará os seguintes documentos:
|

-

quando pessoas físicas:

a) termo de Permissão expedido de acordo com a presente Lei;

b) documento comprobatório da propriedade do veículo a ser utilizado no transporte de
passageiros por táxi;
c) certificado de vistoria prévia do veículo fornecida pelo órgão municipal competente, n

termos desta Lei;
6
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d) documento que comprove a contratação de seguro contra danos pessoais para

o

condutor e os passageiros;
e) cópia da Carteira Nacional de Habilitação

ll - quando

-

CNH.

pessoas jurídicas:

termo de Permissão expedido de acordo com a presente Lei;
b) documento comprobatório da propriedade do veículo a ser utilizado no transporte de
passageiros por táxi;
a)

c) certificado de vistoria prévia dos veículos fornecido pelo órgão municipal competente,
nos termos da presente Lei;

d) prova de que seus empregados estão contratados de acordo com a legislação em vigor;
e) documento que comprove a contratação de seguro contra danos pessoais para o condutor e os
passageiros.

Art.20. Aos permissionários que satisfizerem as exigências desta Lei, será concedido a título
precário um Alvará de Ocupação do Solo Público, contendo as características essenciais de sua
inscrição e deverá permanecer afixado no interior do automóvel em local visível ao usuário.

§ 1o Será concedido um Alvará de Ocupação do Solo Público para cada ponto ocupado
pelo permissionário.

§

20 O Alvará de Ocupação do Solo terá a validade de

0l

(um) ano.

§ 30 O período de validade do Alvará corresponderá ao ano civil.

§ 40 O Alvará de Ocupação do Solo deverá ser renovado anualmente até o dia 31 de
dezembro.
§ 50 Para a renovação do Alvará de Ocupação do Solo Público deverão ser apresentados os

documentos constantes na presente Lei e recolhidas as taxas pertinentes.
§ 60 A

falta de renovação do Alvará de Ocupação do Solo Público no prazo estabelecido no

parágrafo anterior, sujeitará

o

infrator às penalidades fixadas na presente Lei, ficará sujeit
cumulativamente às penalidades constantes do Código Tributário Municipal.
7
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Seção Vl

- Dos Pontos de Estacionamento

AÉ. 2Í. O Poder Executivo Municipal, sempre que as necessidades de serviço exigirem,
tomará as medidas cabíveis para a fixação, alteração ou supressão de pontos de estacionamento
de veículos de transporte individual de passageiros.
§ 1o Para os efeitos do caput, será observado o que dispuser o Plano Diretor do Município

de Porto Ferreira, com o acompanhamento do órgão municipal competente.
§ 20 Os veículos de aluguel (táxi) terão seus pontos de estacionamento fixos, sendo vedada

a captação de passageiros em pontos destinados ao embarque e desembarque de usuários do
transporte coletivo municipal.

Att.22. A utilização dos pontos de estacionamento de táxi acarretará a cobrança de Taxa
prevista no Código Tributário Municipal.

Art. 23. Os pontos de estacionamento regularmente autorizados pelo Poder Executivo
Municipal antes da vigência desta Lei terão sua localização mantida, podendo, no entanto, sofrer
mudanças ou alterações em face do interesse do Município.

Art.24. Em cada ponto de estacionamento autorizado, os permissionários nele localizados
deverão estabelecer escala de plantão para o serviço noturno, compreendido enfie 22 e 6 horas,
com tantos veículos quanto forem necessários p

Art. 25. O Permissionário poderá permutar o seu ponto de estacionamento, mediante
requerimento e prévia autorização do Poder Executivo Municipal.

Art.26. É proibido o arrendamento do ponto de

estacionamento, implicando

o ato

às

penalidades previstas na presente Lei.
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Seção

Vll - Da Fiscalização

AtL 27. Caberá aos órgãos fiscalizatórios municipais o acompanhamento e aplicação dos
d

ispositivos contidos nesta Lei.

Parágrafo Único. Qualquer usuário poderá representar adm inistrativamente, por escrito,
contra o permissionário, em razão do descumprimento das obrigações contidas na presente Lei e
no Código de Trânsito Brasileiro, apresentando as provas que possuir.
Seção

AÉ

l-

Vlll - Das lnfraçôes

28. São consideradas infrações instituídas pela presente Lei:

usar o permissionário autônomo, a seu serviço, motorista não cadastrado para seu

veículo;

ll

-

captação de passageiros nos pontos destinados ao embarque e desembarque de

usuários do transporte coletivo municipal;

- falta de renovação do Alvará de Ocupação do Solo Público;
lV - arrendamento do ponto de estacionamento;
V - ausência e ou não utilização de taxímetro e caixa luminoso de identificação;
lll

Vl

- descumprimento do disposto no artigo 14.

CAPíTULO II
DO TRANSPORTE INDIVIDUAL DE PASSAGEIROS POR MEIO DE CADASTRO EM APLICATIVOS

Seção I

- Das Disposiçôes Preliminares

,/

t,

Art

29. Fica instituído na comarca de Porto Ferreira o transporte remunerado privado .
individual de passageiros que consiste no serviço remunerado de transporte de passageiros, não
9
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aberto ao público, para a realização de viagens

ou compartilhadas solicitadas
exclusivamente por usuários previamente cadastrados em aplicativos ou outras plataÍormas de
ind ividualizadas

comunicação em rede.

Parágrafo único. As solicitações e as demandas do serviço de transporte remunerado
privado individual de passageiros deverão ser realizadas, exclusivamente, por meio de plataforma
tecnológica.

Art. 30. A

exploração dos serviços remunerados de transporte privado individual de
passageiros previamente cadastrados em aplicativos ou outras plataformas de comunicação em

o

rede sem

cumprimento dos requisitos previstos nesta Lei caracterizará transporte ilegal de

passageiros.

Seção ll

-

Do cadastramento de veículos e condutores

Art. 31. Para operar o serviço de que trata esta

Lei, compete à empresa gestora do aplicativo

ou plataforma de comunicação em rede:
|

-

organizar a atividade e o serviço prestado pelos motoristas cadastrados;

ll-

intermediar a conexão entre os usuários e os motoristas, mediante adoção de plataÍorma

tecnológica;

lll

- disponibilizar ao usuário mecanismos para a avaliação da qualidade

da prestação dos

serviços regulamentados por esta Lei;

-

cadastrar os veículos e motoristas prestadores dos serviços, atendendo os requisitos

-

disponibilizar ao usuário do serviço a possibilidade de identificação do condutor, por

lV
desta Lei;

V

meio de fotografia, e do veículo por maío de modelo e número da placa;
Vl

-

Vll

estabelecer e fixar valores correspondentes aos serviços prestados;

-

intermediar

o

pagamento entre os usuários e
eletrônicos para pagamento;

o

motorista,

d

isponibilizando meios
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Vlll

-

disponibilizar aos usuários e condutores do serviço, apólice de seguro para acidentes

pessoais de passageiros;

lX

- apresentação

à Administração Pública Municipal, a cada 180 (cento e oitenta) dias,

a

relação dos condutores cadastrados para prestar o serviço no município de Porto Ferreira;
X

- recolher o imposto correspondente,

Art

nos termos da legislação municipal.

32. Fica proibida a utilização dos veículos cadastrados para o transporte remunerado

nos termos desse Capítulo, nos casos em que não tenha ocorrido prévia requisição do serviço por

meio da plataforma tecnológica.

Art

33. Fica proibida a utilização de pontos de táxi, transporte coletivo por ônibus ou
transporte intermunicipal para embarque de passageiros, pelos prestadores de serviço de
transporte individual provado de passageiros que trata este Capítulo.

Art

34. Para cadastramento dos condutores e dos veículos utilizados no serviço de

transporte remunerado privado individual de passageiros, gerenciado por plataformas tecnológicas,
deverão ser cumpridos os seguintes requisitos:
|

-

apresentar Carteira Nacional de Habilitação na categoria "8", ou superiol com autorização

para exercer atividade remunerada;

- apresentar Certidão Negativa de Antecedentes Criminais, renovável a cada cinco anos;
lll - apresentar comprovante de inscrição como contribuinte individual do lnstituto nacional

ll

do Seguro Social
lV

-

- INSS, ou certificado

de Microempreendedor lndividual

-

MEI;

comprovar a contratação de seguros de acidentes pessoais e passageiros e do seguro

obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores;
V

-

apresentar Certificado de Licenciamento e Registro do Veículo

-

CRLV, licenciado no

município de Porto Ferreira, em nome do condutor e contrato de arrendamento, locação ou de
comodato, quando for o caso;
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tt

Vl

-

Vll

-

apresentar comprovante de residência do condutor no município de Porto Ferreira,
expedido nos últimos noventa dias;

Vlll

apresentar duas fotos 3X4 recentes;

-

possuir inscrição junto ao cadastro fiscal mobiliário, nos termos da legislação

pertinente.

-

comprovar a contratação de seguro de acidentes pessoais a passageiros e do seguro
obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores de vias terrestres (DPVAT);
lX

Art. 35. Somente receberá autorização para realizar o serviço prestado neste Capítulo,

os

veículos que atendam aos seguintes requisitos:

l-

manter as características originais de fábrica, em perfeito estado de conservação,
funcionamento, segurança, higiene e limpeza;

- possuir todos os equipamentos

ll

definidos pela legislação de trânsito para a atividade

a

cadastramento, será emitida pelo órgão executivo competente

a

ser empreendida;

§ 1o. Efetuado o

autorização do veículo e do condutor.
§ 20. O registro será emitido sob a forma de Termo de Permissão, cujo uso será obrigatório

em serviço.
§ 3o. O veículo se sujeito às vistorias e inspeções julgadas necessárias por parte do órgão
competente.

Seção

lll

- Dos deveres

Art. 36. São deveres dos motoristas cadastrados:

l-

não utilizar, de qualquer modo, os pontos e as vagas destinados aos serviços de taxi ou

de parada do sistema de transporte público coletivo municipal;

ll

-

não efetuar transporte de passageiros, bagagens ou volumes além da capacidade do

veículo;
12
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lll-

não atender aos chamados realizados diretamente em via pública ou de qualquer outra

forma que não por meio de aplicativo;

-

lV

comunicar ao órgão competente municipal, no prazo de até 30 (trinta) dias, a mudança

de dados cadastrais do prestador ou do veículo, ou a cessação da prestação dos serviços;
V

- não se evadir ao constatar a chegada da fiscalização;

Vl

-

utilizar apenas o veículo cadastrado para a prestação do serviço;

Art. 37. Constituem infrações à operação do serviço de transporte remunerado previsto
nesse capítulo as seguintes condutas:

l-

realizar

o

embarque de usuários diretamente em vias públicas que não tenha sido

requisitado previamente por meio da plataforma tecnológica ou estabelecer ponto fixo;

ll

-

realizar

o serviço de transporte remunerado privado individual de

passageiros sem

utilizar aplicativo ou outra plataforma de comunicação em rede;

lll - organizar ou montar ponto fixo de espera de passageiros em atividade semelhante
um ponto de táxi;
lV

- não comunicar

a

ao poder público municipal, na forma prevista nessa lei, a mudança de

dados cadastrais do prestador de serviço ou do veículo, ou cessação da prestação da atividade;
V

-

evadir-se ao constatar a chegada da fiscalização.

CAPíTULO III

DO TRANSPORTE TND|V|DUAL DE PASSAGETROS EM MOTOCTCLETAS (MOTO-TÁX|)

Seção I

Art.38.

- Das Dísposições

Preliminares

O serviço de moto-táxi consiste no transporte individual de passageiros em veículos

automotores de 2 (duas) rodas (motocicletas), com potência de 125 CC (cento e vinte e cinco
cilindradas) até 250 CC (duzentos e cinquenta cilindradas), com no máximo 10 (dez) anos de
fabricação, observando-se também os termos da Lei Federal no 12.009 /2009.
13
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§ 1o. Depois de preenchidos os requisitos previstos nesse capítulo, as motocicletas de que
lrala o " capul' deste artigo, deverão passar por inspeção anual, junto ao órgão municipal

devidamente delegado pelo Chefe

do Poder Executivo, para

verificação

da utilização

dos

equipamentos obrigatórios e de segurança, bem como, dos padrões estabelecidos por esta Lei e,

dentro das normas do CONTRAN

-

Conselho Nacional de Trânsito.

§ 20. O certificado de trata o parágrafo anterior, além das informações que comprove as
condições de uso, deverá informar a marca, modelo, ano de fabricação, chassi, placa e propriedade.

§

3".

Os números de inscrições municipais para exercer a atividade de moto taxista, bem

como, o número de agências e cooperativas e suas sub sedes, serão fixados por Decreto.

Art

39. O serviço de que trata este capítulo poderá ser prestado por pessoa física ou
jurídica, nos moldes da legislação federal.

§

1o.

A

prestação de serviço de moto-táxi depende de autorização

do Poder

Público

Municipal, outorgada através de inscriçâo municipal expedida pelos órgãos competentes.
§ 2". A autorização será em caráter precário, individual, vinculada a uma única motocicleta,

com validade de 1 de janeiro a

3l

de dezembro de cada exercício, sendo intransferível, exceto nas

seguintes condiçôes:
|

- morte do moto taxista; e,

ll

-

invalidez permanente que o torne inapto à prestação de serviço.

§ 30. Para renovação da inscrição municipal, o contribuinte deverá fazer a solicitação até o

dia 31 de dezembro de cada ano, caso contrário, a inscrição será cancelada de ofício.
§ 4o. Nos casos

previstos nos incisos I e ll, do parágrafo 20, deste artigo, a inscrição municipal

do falecido ou inválido, será transferida às seguintes pessoas, estabelecidas à ordem abaixo:

l-

esposa ou companheira;

ll

-

lll

- pais.

filhos;
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§ 50. Não havendo como ser aplicado o disposto nos incisos l, ll e lll, do § 4o, deste artigo
ou por falta de interesse das pessoas elencadas no dispositivo supra, haverá a extinção da respectiva
inscrição municipal.

Seção

ll

- Do Moto taxista e seus requisitos

Art. /tO. O moto taxista é o prestador de serviço de que trata este capítulo; pessoa jurÍdica,
proprietária ou possuidor da motocicleta utilizada para o transporte em agências, cooperativas e
em pontos determinados pelo poder permitente, através de Decreto.

§

Ío

Para a prestação do serviço, deverão ser preenchidos os requisitos e as condiçôes

segu intes:

|

-

Em relação ao moto taxista:

a) ter idade igual ou superior a

2l

(vinte e um) anos;

b) possuir habilitação por pelo menos 2 (dois) anos na categoria;

c) não possuir antecedentes criminais ou, se os tiver, ter cumprido a pena imposta,
observando o que estabelece o artigo 329 do Código de Trânsito Brasileiro ou legislação que venha
a substitui-lo;
d) ser aprovado em curso especializado, nos termos da legislação federal pertinente;
e) ter inscrição no cadastro municipal, como moto taxista e comprovar o recolhimento do

lmposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN);

fl recolher os valores dos tributos devidos;
g) manter e apresentar comprovante atualizado do pagamento do seguro de vida, para
condutor e passageiro, que estabeleça indenização no caso de morte acidental, invalidez
permanente e parcial;
h) ser proprietário do veículo ou possuidor, com ou sem reserva de domínio, com certificado

de registro e licenciamento do veículo em Porto Ferreira -

i)

SP;

estar equipado com colete de segurança dotado de dispositivos retrorrefletivos, nos

termos da legislação federal pertinente.
15

CNPJ: 45.339.3ó3

IOOO1 -9

4

Proço Cornéllo PÍocóplo, no 90 - CentÍo - Porlo têrÍêlro, SP - CEP: l3óó0-015
Fone: (19) 3589-5201 13589-5202 / 3589-5203
www.oortoferreiro.so.gov.br qobineie@portof erreiro.sp.oov.br
I

.A

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA
CAPITAL NACIONAL DA CERÂMICAARTÍSTICA E DA DECORAÇÂO'

GABINETE DO PREFEITO
PORTO FERREIRA

ll

-

a)

ter todos os equipamentos de segurança previstos pela legislação de trânsito;

em relação a motocicleta, além das especificações previstas neste capítulo, deverão ser
preenchidos os requisitos e as condições seguintes:
b) estar equipada com retrovisores em ambos os lados;

c) estar equipada de protetor de motor "mata-cachorro", fixado no chassi do veículo,
destinado a proteger o motor e a perna do condutor em caso de tombamento, nos termos da
regulamentação do Conselho Nacional de Trânsito

-

CONTRAN;

d) estar equipada com alças metálicas nas laterais, as quais o passageiro possa segurar-se;
e) estar equipada com aparador de linha antena corta-pipas, nos termos de regulamentação

do CONTRAN;
f) ter sido aprovada em vistoria realizada pelo órgão de trânsito local e vistoria pelo órgão
municipal competente, satisfazendo todos os requisitos exigidos para os fins que se destina,
previstos nesta Lei e na legislação de trânsito;

g) estar legalmente registrada em nome do moto taxista, com ou sem reserva de domínio

e licenciada no Município de Porto Ferreira -

SP, inclusive com

o seguro obrigatório

(DPVAI)

quitado e emplacada com característica veículo de aluguel.
h) a moto deverá ser de cor branca, com adesivos padronizados conforme modelos que
deverão constar em decreto regulamentador.
§

20 As regras para a obtenção de autorização para exercer a atividade de moto taxista nos

pontos determinados pelo poder permitente, serão estabelecidas por meio de Decreto Municipal.
Seção

lll - Das Agências e Cooperativas

Art. 41. A agência é o local onde os mototaxistas podem contratar o agenciamento do
transporte de passageiros remunerando esses serviços da forma que melhor lhes convier.

16

CNPJ: 45.339.3ó3/0001-94
Proço Cornélio Procópio, no 90 - Cenlro - PoÉo Fêrrêiro, SP - CEP: 13óó0-015
Fone: (19) 3589-5201 13589-5202 13589-5203
www.oortoÍeÍreiro.so.oov.br I
@
ferreiro.s

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA
'A CAPTTAL NACTONAL DA CERÂM|CA ARTÍST|CA E DA OECORAÇÁO'
GABINETE DO PREFEITO
PORTO FERREIRÂ

AtL 42. As agências atenderão exclusivamente no seu estabelecimento, por telefone ou
por outro meio de comunicação regulamentado e autorizado pela ANATEI sendo vedado aos
mototaxistas vinculados às agências a permanência nos pontos livres.

Art

43. Para obter autorização, os interessados deverão apresentar requerimento ao órgão
municipal competente de Fiscalização, instruído com a seguinte documentação:

l-

contrato social em vigol devidamente registrado, comprovando a aptidão para o

desempenho dos serviços de que trata esta Lei;

- comprovante do Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas fornecido
lll - certidão de antecedentes criminais dos proprietários;
ll

-

lV

pela Receita Federal;

outros documentos que vierem a ser exigidos por legislação ou ato administrativo

pertinente.
§ 1o As empresas e agências de moto-táxi deverão respeitar as disposições deste capítulo,
facilitar a Fiscalização Municipal e:
|

-

manter a frota em boas condiçôes de tráfego;

ll-

manter atualizados a contabilidade e o controle operacional da frota, exibindo-os sempre

que forem solicitados pela Fiscalização Municipal;

lll

-

fornecer à Administração Municipal e ao Comando da Polícia Militar do Estado de São

Paulo, a cada bimestre ou sempre que for solicitada, a relação atualizada de seus condutores,

contendo, nome do condutor, número da inscrição municipal, marca/modelo e ano do veículo e
número da placa;

-

manter os condutores uniformizados com coletes de segurança dotado de dispositivos
retrorrefletivos e capacete, nos termos da regulamentação do CONTRAN e do regulamento da
lV

presente Lei;
V

-

comunicar previamente a Divisão de Fiscalização quaisquer alterações de localização de

sede, escritório e área destinada ao estacionamento de veículos;

Vl

- manter os documentos

Vll

-

obrigatórios em dia, sem rasuras ou adulterações;

fiscalizar e orientar seus empregados e condutores;
L7
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-

Vlll

ressarcir os passageiros e/ou contratantes pelas perdas e danos que causar àqueles,

por ação ou omissão dos condutores;

-

lX

afixar, em local visível e de fácil leitura, o alvará de funcionamento da empresa;

X

-

Xl

- manter capacetes

manter para todos os seus prestadores de serviço, seguro de vida para o condutor e
passageiro que estabelece indenização no caso de morte acidental, invalidez permanente e parcial.
à disposição dos condutores e passageiros, dentro das regras e dos

padrões estabelecidos no regulamento desta Lei;

-

Xll

oferecer grâtuitamente ao passageiro que deseja touca higiênica descartável para uso

sob o capacete;

Xlll

- afastar do trabalho o condutor

portador de moléstia infecto-contagiosa de natureza

grave.

§

20 Os mototaxistas

e as

motocicletas vinculados as agências, deverão preencher os
requisitos e as condições previstas no parágraÍo primeiro, incisos le ll e suas alíneas, do artigo 41,
da presente
§

30

Lei.

O Alvará de Funcionamento da empresa, só será renovado, mediante requerimento e

vistoria prévia da Divisão Municipal de Fiscalização.

Àft.44. As cooperativas são as sociedades contratuais celebradas entre pessoas que
reciprocamente se obrigam a contribuir com bens ou serviços para o exercício da prestação de
serviços de proveito comum, sem objetivo de lucro, devendo atender as exigências da legislação
federal pertinente.

Art.45. As motocicletas utilizadas pela cooperativa e os cooperados mototaxistas, deverão
preencher os requisitos e as condiçôes previstas no parágrafo primeiro, incisos

do artigo 41, da presente

le

ll e suas alíneas,

Lei.
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Art 46. As cooperativas atenderão exclusivamente no seu estabelecimento ou por telefone
ou por meio de comunicação regulamentado e autorizado pela ANATEL, sendo vedada a
permanência em pontos livres.

Parágrafo único. As Cooperativas podem se subdividir e ter sub-unidades.

Àft.47. A Cooperativa deverá ser inscrita no Cadastro Municipal de Contribuintes e obter
Alvará de Funcionamento, conforme legislação municipal.

Art 48. As Cooperativas

deverão manter para todos os seus cooperados, seguro de vida

para o condutor e passageiro que estabelece indenização no caso de morte acidental, invalidez
permanente e parcial.
Seção lV - Das Obrigações do Mototaxista

Art. 49. Quando da

prestação

de serviço municipal instituído por este capítulo,

os

mototaxistas, sem prejuízos a outras obrigações legais, deverão:

- seguir normas de segurança na prestação de serviços;
ll - ter regularidade quando da prestação do serviço;
lll - abster-se de portar armas de qualquer tipo, ainda que titular do porte;
|

lV

-

assegurar a continuidade da viagem ao usuário quando interrompida por qualquer

motivo, abstendo-se de cobrar e obrigando-se à devolução da tarifa

e

providenciando outro

veículo;

V

-

durante

o

serviço, estacionar

a

motocicleta somente nos estacionamentos da(s)

agência(s), cooperativa(s) ou ponto(s) previamente definidos pelo Poder Público Municipal;

Vl

-

trabalhar asseado, trajando vestimenta adequada e obrigatoriamente, uniforme e colete

dentro dos padrôes e normas estabelecidos por esta Lei e seu regulamento e as normas do
CONTRAN;
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-

Vll

dirigir com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do passageiro, evitando

manobras que possam representar risco àquele;

-

Vlll

participar de programas e cursos de qualificação e aperfeiçoamento quando de caráter

obrigatório e promovidos pelo poder permitente;

-

portar, além dos documentos exigidos pela legislação de trânsito, comprovante de
seguro de vida condutor/passageiro, ou da parcela vincenda;
lX

X

Brasileiro
Xl

- dirigir

-

a motocicleta dentro da velocidade regulamentada prevista no Código de Trânsito

CTB;

- portar ostensivamente, para pronta e fácil visualização,

o Termo de Permissão, fornecido pelo

órgão competente da Administração Pública Municipal, constando nome, número da autorização,
fotografia do prestador de serviços, data de validade da concessão, placa, marca, modelo e cor do
veículo; no caso de agências ou cooperativas deverá portar o credenciamento junto à agência ou
cooperativa para qual trabalha;

Xll

-

utilizar, transportar e colocar a disposição dos passageiros, capacetes de segurança

com viseira transparente, dentro do prazo de validade fixado pelo fabricante e/ou INMETRO
e dentro da padronização definida pelo poder permitente;

Xlll

-

tratar o passageiro com urbanidade, educação e polidez;

XIV

-

não se envolver em disputa ou discussão com outro moto taxista, ou com taxista ou

com Íuncionários de empresas de transporte coletivo;

XV

-

facilitar a fiscalização por parte do poder permitente e dos órgãos de Segurança

Pública;

-

XVI

manter

o

veículo em boas condiçóes de tráfego

e

transporte, bem como

as

características e os padrôes estabelecidos por esta Lei e dentro das normas do CONTRAN;

- apresentar-se e apresentar o veículo à vistoria na forma e prazo determinados pelo

XVll

poder permitente;
XVlll

-

não emprestar, alugar ou de qualquer forma ceder o veículo a terceiros para execuçã

de serviços;
XIX

-

obedecer a capacidade de peso estabelecida pelo fabricante para o veículo;
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XX

-

desvincular, mediante descaracterização, o veículo do serviço de moto-táxi quando da

sua substituição ou baixa;
XXI

-

abastecer o veículo somente quando não transportando passageiros;

-

fazer publicidade por qualquer meio somente quando autorizado pelo poder

-

executar, na forma, condições e prazos, o plano de manutenção preventiva do veículo

XXll
permitente;
XXlll

determinada pelo fabricante ou pelo poder permitente;

)ülV

-

não induzir, instigar ou de qualquer forma aliciar pessoas para a utilização de moto-

táxi em detrimento de outros serviços de transporte de aluguel individual ou coletivo;

- estacionar próximo à guia da calçada para embarque
XXVI - obrigatoriamente, recusar o transporte de:
XXV

e desembarque de passageiros;

a) passageiro que recuse usar o capacete de segurança;
b) passageiro com volumes que possam comprometer a segurança do transporte, exceto os
do tipo "mochila", que deverão possuir peso igual ou inferior a 5 kg (cinco quilos);

c) passageiro em visível estado de embriaguez alcoólica ou sob efeito de

substância

entorpecente;

d) passageiro com criança de colo;
e) passageiro em visível estado de gravidez;
f1 passageiro carregando animais de qualquer espécie;

XXVII

-

transportar um só passageiro de cada vez, respeitando a idade mínima prevista no

Código de Trânsito Brasileiro;

XXVlll

-

comunicar à autoridade competente, no prazo de 48h (quarenta e oito horas)

contados da data do fato, acidente com o veículo prestado de serviços;
XXIX

-

abster-se de manter em serviço veículo que tenha sido desaprovado pelo poder

permitênte;

- utilizar no serviço somente veículo autorizado pelo poder permitente;
XXXI - é vedada a publicidade de terceiros no colete ou no uniforme do condutor.
XXX
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CAPíTULO IV
DAS PENALIDADES

Art.50. Constatada a ocorrência de qualquer uma das infrações previstas nessa Lei, o órgão
executivo municipal competente aplicará aos prestadores de serviço e ou ao responsável pelo
aplicativo ou plataforma, assegurada a ampla defesa e contraditório, as seguintes sanções:
|

-

ll

advertência escrita;

- multa de 100 UFM's (cem unidades fiscais do município)

por cada infração constatada,

aplicada em dobro em caso de reincidência;

- suspensão da autorização para prestação
lV - cassação da Permissão concedida.
lll

do serviço pelo prazo de 30 (trinta) dias;

ParágraÍo único. As sanções deverão ser aplicadas cumulativamente ou isoladamente

e

deverão ser graduadas considerando a gravidade da conduta, as circunstâncias da infração e

a

capacidade econômica do infrator, nos termos da regulamentação municipal.

Art. 51. A aplicação das penalidades previstas nessa Lei não exime o infrator das cominações
cível e penal cabíveis, bem como das multas e penas previstas na legislação federal de trânsito,
cabendo

a

regulamento deÍinir

a

forma, regras

e

prazos para

o

processo de aplicação de

penalidades administrativas.

CAPíTULO V
DAS DTSPOSTÇÕES FTNATS E TRANSTTORTAS

Art. 52. O Poder Executivo Municipal

poderá estabelecer outras normas que julgar

necessárias para a complementação desta Lei.
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Art.53. Os prestadores de serviço de transporte individual de passageiros quejá encontramse em atividade na data da publicação desta Lei, terão o prazo de 2 (dois) anos para se adequar
às suas disposiçôes, a contar da data de sua publicação.

Art. 54. Os casos omissos serão regulados pela Secretaria de Segurança e Mobilidade
Urbana, ou outro órgão público executivo que vier substituí-la, observando-se as normas
estabelecidas nesta Lei, no Código de Trânsito Brasileiro e em outras Leis pertinentes ao assunto.

AÊ. 55. Ficam revogadas a Lei no 2659, de 11 de novembro de 2008, a Lei 2770, de 23 de
junho de 2010, e demais disposições em contrário.

Art.56. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Município de Porto Ferreira aos

RÔMULo

tuÍs

DE

A

Prefeito
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MENSAGEM

A propositura do Projeto de Lei em tela regulamenta em nosso município a prestação de
serviço de transporte individual de passageiros, de serviço de transporte individual de passageiros

em motocicletas e o serviço de transporte individual de passageiros solicitado por usuários
cadastrados em aplicativos ou outras plataformas de comunicação em rede.

No início do mês de fevereiro do presente ano, foi apresentado no setor de protocolo da
Prefeitura Municipal de Porto Ferreira, por intermédio da Casa dos Conselhos, o ofício 1/21 do
Conselho Municipal de Turismo solicitando a regulamentação dos serviços de transporte individual
de passageiros no município de Porto Ferreira. O referido expediente deu origem ao Processo

Administrativo no 1668/2021 que circulou por vários órgãos administrativos para análise.
Na data de 30 de agosto p.p., a Prefeitura Municipal de Porto Ferreira recebeu, via correio
eletrônico, notificação do Ministério Público relativa a Representação no 43.0393.0000 525/2021-1
que foi fundada em denúncia recebida pela Promotoria no sentido de eventual descumprimento
de legislação federal (Lei Federal no 12.46812011) no que diz respeito à não utilização de taxímetro

na prestação de serviço de transporte individual na comarca de Porto Ferreira. A denúncia
apresentada ao Ministério Público, formalizada por meio da representação informada, deu origem
ao Processo Administrativo 11.803/2021.
Nes te contexto,

o Poder Execut

unt

lap rese

análise desta Casa de Lei do projeto

em voga.

RÔMUto LUÍS

DE

Prefeito
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