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PODER LEGISLATNO

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTARÉM
Avenida Dr. Anysio Chaves, 1001.

CEP. 68.030.290 - SANTARÍM-PARÁ

PROJETO DE LEI N.
/2019de de fevere.iro de 2020

ALTERA  O  ART.  3O,  Vlll,  DA  LEI  MUNICIPAL
NO  20.309,  DE  19  DE  DEZEMBRO  DE  2017,
QUE DISPÕE NOÂMBITO DO MUNICÍPIO PE
SANTARÉM O USO DE VEICULOS ATRAVES
DE  APLICATIVOS   PARA  O  TRANSPORTE

::sMsUANGEEit+:Os        EINDIV:DíUAL  ouT£Es
PROVIDÊNCIAS

Art.  1O.  Fica alterado o teor do ari.  30,  inciso VIll,  da Lei Municipal  nO 20.309,  de
19 de dezembro de 2017, que passa a vigorar com a seguinte redação:

Art.3O

Vlll - Habilitação para conduzir veiculos automotor, de acordo o CÓdigo
de Trânsito Brasileiro - CTB, sendo necessário:
a) categoria A, para a prestação de serviços de transporie por motos;
b) categoria B, C, D ou E, para a prestação serviços de transporte por
carros.

Art. 2O. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Sessões, Plenário do Palácio Tapajós, em
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de março de 2020.
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JUSTIFICATIVA

Senhora e senhores vereadores, a presente proposta de lei tem a finalidade de

adequar a legislação relativa à atividade de transpone individual de passageiros,

qual   seja,   a   Lei   Municipal   nO  20.309/17,   de  forma   a   incluir  a   previsão  de

modalidade de transporte com motos.

A antiga redação da norma em comento mostrava-se deficiente por não ostentar

de  forma  literal  hipótese  de  "corrida"  feita  com  o  uso  de  motocicletas.  Essa

lacuna dificultava a legalização de aplicativos de transpone de passageiros que

utilizassem  unicamente  motos,  já  que  o texto  legal  somente trazia  a  previsão

para  carros.  AIém  disso,  na  prática,  o  que  se  observa  hoje  na  cidade  é  a

presença de aplicativos de "corridas" de moto que não respeitam todo o trâmite

regular  para  a  manutenção  do  transporte  individual  de  passage'iros  tal  como

impostos pela Lei Municipal  nO 20.309/17.

De outro mote, faz-se mister mencionar que a medida irá contribuir para a criação

de novos empregos na região, posto que aqueles sem condições financeiras de

oferiar os serviços de transporte de passageiros via carro poderão filiar-se aos

aplicativos  voltados  para  as  motos,  sem  falar que  a  medida  poderá  ajudar a

diminuir o  elevado  número  de  moto  taxistas  clandestinos  presente  em  nossa

cidade.

Desta maneira, para regulamentar de vez a questão e pôrfim a práticas até certo

ponto irregulares,  apresento a matéria aos nobres pares,  pedindo apoio e voto

para a aprovação da mesma.

Sala das Sessões, Plenário do Palácio Tapajós, em                  de março de 2020.
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