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DECRETO Nº 0171/2018 
    Em, 27 de agosto de 2018 

 
 

ABRE UM CRÉDITO SUPLEMENTAR NO 
VALOR R$ 15.000,00, POR ANULAÇÃO DE 
DOTAÇÃO. 

 
 

    DANIEL PEREIRA DE ALMEIDA, Prefeito Municipal de Butiá, no uso de suas 
atribuições legais, e nos termos do Inciso III, do Art.7°, da Lei Municipal n° 3.288/2017, 
 
 

   D E C R E T A: 
 
 
   Art. 1º - É aberto um Crédito Suplementar no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), 
sob a seguinte classificação orçamentária: 
 
ÓRGÃO 07 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE....................................................................R$   15.000,00 
U.Orç. 02 – Fundo Municipal de Saúde – Vinc. Federal...............................................................R$   15.000,00 
Projeto 1.261– Incremento Temp.do Piso de Atenção Básica - P.25000.109978/2018-02..............R$   15.000,00 
3.3.90.32.00.00.00 – Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita.......................................R$  15.000,00 
 
 
TOTAL DAS SUPLEMENTAÇÕES....................................................................................................R$ 15.000,00 
 
    Art. 2º - Servirá para cobertura do Crédito Suplementar solicitado a redução da 
seguinte dotação: 
ÓRGÃO 07 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.....................................................................R$  15.000,00 
U.Orç. 02 – Fundo Municipal de Saúde – Vinc. Federal................................................................R$  15.000,00 
Projeto 1.261– Incremento Temp.do Piso de Atenção Básica - P.25000.109978/2018-02...............R$ 15.000,00 
3.3.90.30.00.00.00 - Material de Consumo........................................................................................R$  15.000,00 
 
 
TOTAL DAS REDUÇÕES..................................................................................................................R$ 15.000,00 
 
 
    Art. 3º -  Este Decreto entrará em vigor a partir da data de sua publicação. 
 
 

 
                    GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL 
                    Em, 27 de agosto de 2018. 
 
 
                            DANIEL PEREIRA DE ALMEIDA 
                                                                                                Prefeito Municipal  
 
 
REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE 
Em, 27 de agosto de 2018. 
 
 
      EDSON DA SILVA LEAL 
Secretário Municipal de Administração  
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DECRETO Nº  

DEFINE E REGULAMENTA o serviço de transporte 
motorizado, privado e remunerado de passageiros, 
executado por plataforma tecnológica de transporte 
no município de Butiá e dá OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

 O PREFEITO DO MUNICÍPIO BUTIÁ , ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, 
no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do 
Município...................................................................................................................... 
 
 DECRETA: 

Art. 1º- Este decreto regulamenta os artigos: 3º, Parágrafo 2º, acrescentando o 

Paragrafo 3º e 4º, / o artigo 4º acrescentando o parágrafo 6º, / artigo 5º 

regulamentando o inciso IV do parágrafo 1º,/ artigo 11 regulamentando o inciso I 

alínea b, c, inciso II alínea a, c, d e parágrafo 4º / artigo 12 acrescentando o parágrafo 

3º e alínea I a XXIV, artigo 14, artigo 15, artigo 21 acrescentando o inciso VII ,da Lei 

nº 3.348/2018 de 18 de julho de 2018, definindo, disciplinando e regulamentado o 

serviço de transporte motorizado, privado e remunerado de passageiros, executado 

por plataforma tecnológica de transporte no Município de Butiá. 

 

Art. 2º - Ficam estabelecidas, nos termos deste decreto, as normas para a execução, 

no Município de Butiá, do transporte motorizado, privado e remunerado de 

passageiros, executado por plataforma tecnológica de transporte, previsto no artigo 

26 da Lei nº 3.348/2018 de 18 de julho de 2018. 

 

Capítulo II 
DISPOSIÇÕES  GERAIS 

 
Seção I 

 
Da Autorização e da Operação 
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Art. 3 - As autorizatárias do serviço de transporte motorizado, privado e remunerado 
de passageiros ficam obrigadas a abrir e compartilhar com o Município de Butiá, por 
intermédio do Núcleo de Trânsito, os dados necessários ao controle e à regulação de 
políticas públicas de mobilidade urbana, garantida a privacidade e a confidencialidade 
dos dados pessoais dos usuários. 
 
 § 1º - Os dados referidos no caput deste artigo devem conter, no 
mínimo:............................................................................................................................
.. 
 
§ 2º - Os dados operacionais referidos neste artigo deverão ser disponibilizados pelas 
operadoras credenciadas ao órgão gestor, na forma e periodicidade a ser definida no 
Decreto regulador da presente Lei. 
 
§ 3º As plataformas tecnológicas ficam obrigadas a compartilhar com o município de Butiá, através 
do Núcleo de trânsito, mediante notificação do poder público, os dados da viagem no prazo de 24 
(vinte e quatro) horas para apuração de irregularidades e infrações administrativas previstas nesta 
Lei, garantida a privacidade a confidencialidade dos dados pessoais do usuário. 
 
 
§ 4º As informações solicitadas no parágrafo primeiro deste artigo poderão ser disponibilizadas ao 
Núcleo de Trânsito, através de mídia eletrônica, desde que autenticadas eletronicamente por agente 
autorizado da plataforma tecnológica. 
 

 Art. 4º - Fica instituída a Taxa de Gerenciamento Operacional (TGO), a ser cobrada 
no valor de 2,5 % da UFM (Unidade Fiscal Municipal) por viagem realizada por 
intermédio da autorizatária de transporte motorizado, privado e remunerado de 
passageiros. 
§ 6º - A TGO será recolhida diretamente da autorizatária, ficando os condutores de veículos 
dispensados da despesa.  
 

Art. 5 - Compete às autorizatárias do serviço de transporte motorizado, privado e 
remunerado de passageiros: 
§ 1º - Além do disposto no caput deste artigo, são requisitos mínimos para a 
prestação do serviço de transporte motorizado, privado e remunerado de 
passageiros: 
 
IV - emitir recibo eletrônico para o usuário, contendo as seguintes informações: 
 
a) origem e destino da viagem; 
b) tempo total e distância; 
c) mapa do trajeto percorrido conforme sistema de georreferenciamento; e 
d) composição do valor pago pelo serviço. 
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Seção II 

Do Cadastramento de Veículos e de Seus Condutores 
 
 
   Art. 11 - Para o cadastramento nas autorizatárias do serviço de 
transporte motorizado, privado e remunerado de passageiros, deverão ser cumpridos 
os seguintes requisitos: 
 
I - pelos condutores de veículos: 
 
a) possuir Carteira Nacional de Habilitação (CNH) válida, na categoria 
correspondente ao veículo a ser cadastrado e com a observação de que exerce 
atividade remunerada 
 
b) comprovar a aprovação em curso de formação, com conteúdo mínimo, a ser 
definido pelo Município de Butiá; 
 
 Os condutores cadastrados e credenciados para executar o serviço que trata esta 
Lei deverão, quando convocados pelo Município de butiá, participarem de cursos e 
palestras que visem qualificá-los profissionalmente sobre normas e condutas para o 
trânsito, bem como ao atendimento ao usuário. 
 
c) apresentar certidões negativas criminais e certidão negativa de tributos municipais, 
conforme o disposto no § 1º deste artigo; 
 
Apresentar certidão negativa de antecedentes criminais, com menos de sessenta dias de sua 
expedição; não ter sofrido condenação ou antecedentes por crimes, consumados ou tentados, contra 
a vida, contra a fé pública, contra a administração, contra a dignidade sexual, hediondos, de roubo, 
de furto, de estelionato, de receptação, de quadrilha ou bando, de sequestro, de extorsão, ao tráfico 
ilícito de drogas, à posse e a comercialização de munição e armas de fogo; 
 
certidão negativa ou certidão positiva com efeitos de negativa de débito do condutor junto a Fazenda 
Municipal; 
 
Apresentar inscrição do condutor como contribuinte individual do instituto Nacional do seguro social 
(INSS); 
 
d) assumir compromisso de prestação do serviço única e exclusivamente por meio de plataforma 
tecnológica de transporte. 
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II - pelos veículos: 
 
 
a) possuir, comprovadamente, seguro que cubra acidentes de passageiros; 
 
a) possuir comprovadamente, seguro que cubra acidentes de passageiros ( APP) e  
do seguro obrigatório de Danos pessoais causados por veículos automotores de vias 
terrestres (DPVAT); 
 
b) possuir, no máximo, 10 (dez) anos de utilização, contados da data de seu 
emplacamento; 
 
c) estar emplacado no Município de Butiá; e  
 
documento comprobatório de que o  veículo a ser cadastrado para realizar o serviço de transporte 
motorizado, privado e remunerado de passageiros, executado por plataforma tecnológica de 
transporte  está emplacado no município de Butiá, em nome do condutor proprietário, fiduciante, 
arrendatário ou locatário; 
 
 

d) submeter-se à vistoria a ser realizada pela Prefeitura ou por terceiros autorizados. 
 
A partir da aprovação do pedido de autorização para exploração do serviço que trata 
esta Lei, o condutor terá 5 (cinco) dias, para apresentar o veículo autorizado para 
vistoria no Núcleo de Trânsito. 
 
Parágrafo 4º - § 4º - É permitida a condução de veículo cadastrado para  prestar o 
serviço de transporte motorizado, privado e remunerado  de passageiros por  2 
(duas) pessoas distintas daquela previamente cadastrada, desde que igualmente 
registradas no aplicativo, mediante autorização expedida pelo Núcleo de trânsito. 
Art. 12 - Para fins de validação, o cadastramento de veículos e de seus condutores 
efetuado pelas autorizatárias do serviço de transporte motorizado, privado e 
remunerado de passageiros na forma do art. 11 desta Lei deverá ser submetido à 
Prefeitura de Butiá. 
 
§ 1º -........................................ 
§ 2º - ...................................... 
                         
§ 3º - É dever de todo condutor de veículo autorizado para realizar o serviço que trata 
esta Lei, observar os preceitos e proibições estabelecidas pela Lei 9.503/97 (Código 
de Trânsito Brasileiro) e demais legislações pertinentes, e ainda: 
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I - portar autorização específica emitida pelo Núcleo de trânsito para exercer a 
atividade de condutor; 
 
II - trajar-se adequadamente, sendo proibido o uso de bermudas e similares, camisas 
tipo regata, observando as regras de higiene e aparência pessoal; 
 
III - tratar com urbanidade todo o passageiro; 
 
IV - não dormir ou fazer as refeições no interior do veículo; 
 
V - dirigir o veículo de modo a proporcionar segurança e conforto aos passageiros; 
 
VI - obedecer à velocidade estipulada nas vias públicas; 
 
VII - cumprir rigorosamente as normas prescritas nesta Lei e nos demais atos 
administrativos expedidos; 
 
VIII - não fumar no interior do veículo quando em trânsito, parado ou estacionado; 
 
IX - não consumir bebida alcoólica no dia em que estiver em serviço; 
 
X - observar o número máximo permitido para a lotação do veículo; 
 
XI - não fazer ponto ou arrecadar passageiros na via pública, parques e similares ou 
permanecer em local não permitido; 
 
XII - não interromper a via pública a pretexto de desembarcar passageiro; 
 
XIII - somente efetuar o transporte de pessoas que tenham sido alvo de contrato 
específico conforme regras estabelecidas por esta Lei, não podendo parar em via 
pública para oferecer o serviço; 
 
XIV - não receber, em hipótese alguma, passes ou vale-transporte do sistema de 
transporte coletivo urbano de Butiá ou de outro município, como forma de pagamento 
pelos seus serviços; 
 
XV - apresentar o veículo em perfeitas condições de higiene e limpeza; 
 
 
 
 
 
 
XVI - somente utilizar veículo em perfeitas condições de conservação e segurança, 
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sendo vedado o uso de veículo com avarias na parte externa e interna; 
 
XVII - é vedado o uso de adesivos de cunho publicitário na parte externa do veículo 
cadastrado para a execução do serviço previsto nesta Lei; 
 
XVIII - cumprir as determinações do Município, através do  Núcleo de Trânsito; 
XIX - atender as obrigações fiscais e outras que sejam correlatas, fornecendo estes 
dados sempre que solicitados pelo Município; 
 
XX - comunicar alterações de qualquer de seus dados constantes no cadastro do 
Município, em até 7 (sete) dias; 
 
XXI - utilizar para o serviço que trata esta Lei somente o veículo cadastrado para este 
fim; 
 
XXII - responsabilizar-se pela veracidade das informações e documentos 
apresentados ao Município; 
 
XXIII - efetuar o recolhimento de multa e/ou taxas impostas pelo Município, no prazo 
estabelecido; 
 
XXIV - é proibido recusar a prestação do serviço que trata esta Lei ao passageiro 
com deficiência; 
 
Art. 14 - Os veículos cadastrados para a prestação do serviço de transporte 
motorizado, privado e remunerado de passageiros serão submetidos a 1 (uma) 
vistoria anual.  
 
 Os veículos autorizados para executar o serviço que trata esta Lei, serão submetidos 
à vistoria anual realizada pelo Nucleo de Trânsito. 
 
O órgão fiscalizador poderá notificar a plataforma de tecnológica e o condutor 
autorizado sempre que houver a necessidade de realizar nova vistoria no veículo 
autorizado. 
 
Se o veículo não for aprovado pelo órgão fiscalizador em vistoria, terá o prazo de 5 
(cinco) dias para regularizar a(s) pendência(s). 
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Art. 15 - A identidade visual dos veículos cadastrados para prestar 
o serviço de transporte motorizado, privado e remunerado de passageiros consistirá 
de elementos discretos de reconhecimento do serviço, nos termos da 
regulamentação desta Lei. 

 
 O veículo autorizado a prestar serviço de transporte remunerado 

privado individual de passageiros gerenciado por plataformas tecnológicas, receberá 
do Núcleo de Trânsito, um adesivo com modelo padrão que deverá ficar afixado no 
interior do veículo no painel lado direito, no qual constará o número da autorização e 
o prazo de validade daquela, além do número do telefone para sugestões e 
denúncias, pela ouvidoria Municipal.  

 
 
Parágrafo único. É vedada a utilização de qualquer dispositivo ou 

equipamento luminoso na parte interna ou externa do veículo, que vise identificar o 
veículo ou nome da empresa que realiza o serviço que trata esta Lei. 
 

 
 

Artigo 21 –   
 
Inciso VI - ..................................... 
 
 
 incluir inciso VII 

 
 

Autorizar o embarque de usuário diretamente na via pública e realizar a prestação de 
serviço de transporte remunerado privado individual de passageiros sem que ocorra a 
intermediação da contratação através de plataformas tecnológicas (aplicativos). 
Ficando proibido também  a utilização do ponto de táxi, ainda que temporariamente, 
para o embarque e desembarque de passageiros do serviço que trata esta Lei. 
 
 
 


