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LEI N° 5.314, DE 15 DE JANEIRO DE 2018.
(Do Vereador Márcio Patussi)

INSTITUI O PROGRAMA "EMPRESA AMIGA DA
EDUCAÇÃO, DO ESPORTE E DO LAZER.

O  PREFEITO  MUNICIPAL  DE  PASSO  FUNDO,  no  uso  de  suas
atribuições legais, na forma do artigo 88 da Lei Orgânica do Município,
faz saber que o Legislativo aprovou e ele promulga a seguinte Lei:
Art.  1º  É  instituído  o  Programa  "Empresa  Amiga  da  Educação,  do
Esporte e do Lazer", com o propósito de estimular as pessoas jurídicas
de direito privado a contribuírem para a melhoria da qualidade do ensino
na  rede  pública  municipal  e  para  contribuírem  para  a  melhoria  da
qualidade do esporte e do lazer no Município de Passo Fundo. Parágrafo
Único - A participação das pessoas jurídicas no Programa será efetuada
pela seguinte forma:
I - doação de materiais,
II - realização de pequenas obras de manutenção, conservação, reforma
e ampliação de prédios escolares ou outras ações que visem beneficiar o
ensino nas escolas municipais.
III  -  realização de obras de manutenção nos equipamentos esportivos
públicos.
IV - reforma e ampliação de áreas destinadas à prática de atividades
físicas de lazer;
V – realização de ações que visam fomentar o esporte e o lazer.
Art. 2° Vetado.
Art. 3º As pessoas jurídicas participantes do Programa poderão divulgar,
com fins promocionais e publicitários, as ações praticadas em benefício
da educação, do esporte e do lazer, inclusive por meio da colocação de
placas ou outdoors para divulgação. 
Art. 4º O Poder Público Municipal não terá ônus de nenhuma natureza e
não  concederá  qualquer  incentivo  econômico  ou  estímulo  fiscal  às
empresas. 
Art. 5º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

LEI N° 5318 DE 15 DE JANEIRO DE 2018.
(Do Vereador Mateus Wesp)

DISPÕE SOBRE O SISTEMA DE TRANSPORTE
MOTORIZADO PRIVADO E REMUNERADO DE

PASSAGEIROS A PARTIR DE COMPARTILHAMENTO DE
VEÍCULOS NO MUNICÍPIO DE PASSO FUNDO

O  PREFEITO  MUNICIPAL  DE  PASSO  FUNDO,  no  uso  de  suas
atribuições legais, na forma do artigo 88 da Lei Orgânica do Município,
faz saber que o Legislativo aprovou e ele promulga a seguinte Lei:
CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Art.  1º  Ficam  estabelecidas,  nos  termos  desta  Lei,  normas  para  a
prestação  do  serviço  de transporte motorizado privado e remunerado
de passageiros no Município de Passo Fundo.



Parágrafo  único.  Considera-se   serviço   de   transporte   motorizado
privado  e  remunerado  de passageiros  aquele  realizado  em  viagem
individualizada,  executado  por  automóvel  particular  com capacidade
para  até  6  (seis)  pessoas,  inclusive  o  condutor,  e  por  motocicleta,
e  solicitado exclusivamente por meio de plataforma tecnológica.
Art.  2º Esta  lei  tem  por  objetivo  incentivar  os  novos  modais  de
transporte  e  a  mobilidade urbana  no  município  de  Passo  Fundo,
assegurando   a   livre   concorrência   e  transparência  de  serviços  de
compartilhamento  de  veículos,  de  forma  a  garantir  segurança  e
confiabilidade,  conforme  as diretrizes da lei federal nº 12.857, de 3 de
janeiro de 2012.
CAPÍTULO II
DISPOSIÇÕES GERAIS
Seção I
Da Autorização e da Operação
Art. 3º  Para os fins desta lei entende-se por:
I  -  Veículo:  meio  de  transporte  motorizado  usado  pelo  motorista
parceiro  podendo  ser proprietário, arrendado, ou de alguma maneira
autorizado  pelo  proprietário  para  ser  usado,  inclusive  veículos  com
registro e emplacamento na categoria aluguel.
II- Motocicleta:veículo automotor de duas rodas, com ou sem side-car,
dirigido  por  condutor  em   posição   montada,  usado  pelo  motorista
parceiro,  podendo  ser  próprio,  arrendado,  ou  de  alguma  maneira
autorizado  pelo  proprietário  para  ser  usado,  desde  que  não  seja  um
táxi  ou  qualquer  outro meio definido por lei como sendo de transporte
público individual;
III  -  Motorista  Parceiro:  motorista  que  se  utiliza  de  plataforma
tecnológica   por   meio   de Provedor  de Rede de  Compartilhamento
(PRC)  para  prestar  serviço  de  transporte  individual  privado  de
passageiros, de forma autônoma e independente.
IV   -   Rede   Digital    ou   Plataforma   Tecnológica:    qualquer
plataforma    tecnológica  consubstanciada   em   aplicativo   online,
software,  website  ou  outro  sistema  que  facilita/possibilita, organiza e
operacionaliza  o  contato  entre  o  Motorista  Parceiro  e  o  Usuário  do
serviço de transporte individual privado de passageiros;
V  -  Compartilhamento:  disponibilização  voluntária  de  Veículo  pelo
Motorista Parceiro para prestação  do  serviço  de  transporte  individual
privado   mediante   remuneração   pelo   passageiro,   por  meio  de
Plataforma  Tecnológica  fornecida  pelo  Provedor  de  Rede  de
Compartilhamento;
VI  -  Provedor  de  Rede  de  Compartilhamento  ou  PRC:  empresa,
organização  ou  grupo prestador   de  serviço  de  tecnologia   que,
operando  através  de  plataforma  tecnológica,  fornece conjunto  de
funcionalidades   acessível   por   meio   de   terminal   conectado   à
internet,  que  facilita, organiza  e  operacionaliza  o  contato  entre
Motorista  Parceiro  e  Usuário  de  serviço  de  transporte individual
privado  de  passageiros  mediante  Compartilhamento  de  Veículo.  O
PRC  não  controla, gerencia  ou  administra  Veículos  ou  Motoristas-
Parceiros  que  se  conectam  a  uma  Plataforma Tecnológica.
Art.  4º A  exploração  do  serviço  de  transporte  motorizado  privado  e
remunerado  de passageiros  dependerá  de  autorização  do  Município
de  Passo  Fundo,  concedida  por  intermédio  da Secretaria Municipal
de  Segurança  Pública  a  pessoas  jurídicas  operadoras  de  plataforma
tecnológica, conforme critérios de credenciamento fixados nesta Lei e
em seu regulamento.
Parágrafo  único.  A  autorização  do  serviço  de  transporte  motorizado
privado  e  remunerado  de  passageiros  é  restrita  às  operadoras  de
tecnologia responsáveis pela sua disponibilização.



Art.   5º  As  autorizatárias   do   serviço   de   transporte   motorizado
privado   e   remunerado   de  passageiros  ficam  obrigadas  a  abrir  e
compartilhar  com o Município de Passo Fundo, em tempo real e por
intermédio  da  Secretaria  Municipal  de  Segurança  Pública,  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.
Parágrafo único. Os dados referidos no caput deste artigo devem conter,
no mínimo:
I - origem e destino da viagem;
II - tempo e distância da viagem;
III - mapa do trajeto da viagem;
IV - identificação do condutor que prestou o serviço;
V - composição do valor pago pelo serviço prestado;
VI - avaliação, pelo usuário, do serviço prestado; e
VII   -   demais   dados  solicitados  pela   Secretaria   Municipal   de
Segurança  Pública,  em harmonia com o disposto no caput deste artigo.
Art.  6º  Para   fins   de   tributação,   os   Provedores   de   Redes   de
Compartilhamento  (PRC) serão enquadrados  como  prestadores  de
serviço,  devendo  recolher  Imposto  Sobre  Serviços  de  Qualquer
Natureza (ISSQN).
Art.  7º   Fica  instituída  a   Taxa   de   Gerenciamento   Operacional
(TGO),  contrapartida obrigatória   da   pessoa   jurídica   autorizatária
do   serviço   de   transporte   motorizado   privado   e remunerado  de
passageiros,  no  valor  mensal  equivalente  a  20  (vinte)  Unidades
Financeiras Municipais (UFMs) por veículo cadastrado para operar no
Município de Passo Fundo.
§  1º Constitui  fato  gerador  da  TGO  o  exercício  do  poder  de
polícia  administrativo  pela Secretaria Municipal de Segurança Pública,
relacionado à  autorização  e  à  fiscalização  operacional  do  serviço  de
transporte motorizado privado e remunerado de passageiros.
§  2º  Considera-se   sujeito   passivo   da  TGO  a   pessoa   jurídica
autorizatária   do   serviço   de   transporte  motorizado  privado  e
remunerado de passageiros.
§  3º A  TGO  deverá  ser  recolhida  mensalmente,   em  favor   da
Secretaria  Municipal  de Segurança  Pública,  na  condição  de  gestora
da  mobilidade  urbana  do  Município  de  Passo  Fundo  e fiscal do
serviço de transporte motorizado privado e remunerado de passageiros.
§  4º    O  prazo  para  o  recolhimento  da  TGO  é  até  o  décimo  dia
do  mês  imediatamente posterior ao mês de referência.
Art. 8º Compete às autorizatárias do serviço de transporte motorizado
privado e remunerado de passageiros:
I  -  organizar  a  atividade  e  o  serviço  prestado  pelos  condutores  dos
veículos cadastrados;
II - intermediar a conexão entre os usuários e os condutores, mediante
adoção de plataforma tecnológica;
III  -  cadastrar  os  veículos  e  seus  condutores  para  a  prestação  do
serviço,   atendidos   os  requisitos  mínimos  de  segurança,  conforto,
higiene e qualidade;
IV - fixar o valor correspondente ao serviço prestado ao usuário;
V - disponibilizar meios eletrônicos para o pagamento, pelos usuários,
do serviço prestado;
VI   -   disponibilizar   ao   usuário,   antes   do   início   da   viagem,
informações  sobre  a  forma  de cálculo do valor final do serviço que
lhe permitam estimar esse valor;
VII - manter canal de atendimento ao usuário e ao Serviço de Proteção e
Defesa dos Direitos do Consumidor (Procon), com funcionamento 24
(vinte e quatro) horas;
VIII - possuir sede ou filial no Município de Passo Fundo;
IX  -  exigir,  como  requisito  para  a  prestação  do  serviço,  que  os
condutores   apresentem,  previamente   ao   seu   cadastramento,
documentação  comprobatória  de  seu  histórico  pessoal  e profissional
e do cumprimento dos requisitos legais para o exercício da função; e



X  -  apresentar,  na  forma,  periodicidade  e  prazo  definidos  pela
Secretaria  de  Finanças  do município,  a  relação  de  veículos  e  seus
proprietários  e  de  condutores  cadastrados  para  prestar  o serviço.
§  1º  Além  do  disposto  no  caput  deste  artigo,   são  requisitos
mínimos  para  a  prestação  do serviço de transporte motorizado privado
e remunerado de passageiros:
I - utilização de mapas digitais para acompanhamento do trajeto e do
tráfego em tempo real;
II  - avaliação  da  qualidade  do  serviço,  efetuada  pelo  usuário  por
meio  da  plataforma tecnológica;
III  -  disponibilização  tecnológica  ao  usuário  da  identificação  do
condutor,  por meio de foto,  e do veículo,  por  meio  do modelo  e  do
número da placa;
IV  disponibilização  de  veículos  com  condições  para  transporte  de
usuário cadeirante; e
V emissão de recibo eletrônico para o usuário, contendo as seguintes
informações:
a) origem e destino da viagem;
b) tempo total e distância da viagem;
c) mapa do trajeto percorrido conforme sistema de georreferenciamento;
e
d) composição do valor pago pelo serviço.
§  2º A  emissão  de  recibo  eletrônico  prevista  no  inciso  V  do
parágrafo  1º  deste  artigo  não elide outras obrigações acessórias de
natureza tributária previstas em legislação própria. 
§  3º  É  vedada  a  condução  de  veículo  cadastrado  para  prestar  o
serviço  de  transporte individual privado remunerado de passageiros por
pessoa diferente daquela que o cadastrou.
§  4º É  vedado  o  cadastramento  de  um  mesmo  veículo  para  prestar
o  serviço  de  transporte individual privado remunerado de passageiros,
por mais de um condutor.
Art. 9º O Provedor de Rede de Compartilhamento (PRC) e os Motoristas
Parceiros devem:
I  -  disponibilizar  veículos  com condições  para  transporte  de  usuário
cadeirante.
§  1º Não  sendo  possível  a  acomodação  de  cadeira  de  rodas  no
porta-malas,   o   condutor   do  veículo   cadastrado   para   prestar   o
serviço  de  transporte  individual  privado,  deverá  acomodá-la  no
banco traseiro do veículo, ficando proibido de recusar a viagem.
II  -  observar  toda e quaisquer leis aplicáveis  à matéria  relacionada a
acomodação de animais de serviço (cães-guia).
Art. 10º Fica  facultada  às  autorizatárias  dos  serviços  de  transporte
motorizado  privado  e remunerado  de  passageiros  a  instalação de
sistema  de  áudio  e  vídeo  nos  veículos  cadastrados,  para  gravação
durante  todo  o  percurso  da  viagem,   com  armazenamento   das
informações  à  distância, permitindo a sua disponibilização aos órgãos
policiais e fiscalizadores, se necessário.
§  1º O  custo  da  instalação  referida  no  caput  deste  artigo  não
poderá  ser  repassado  aos usuários ou ao Município de Passo Fundo.
§  2º  Na  solicitação  do  serviço  de  transporte  motorizado  privado  e
remunerado  de passageiros,  os  usuários  devem  ser  informados  sobre
a  existência  da  instalação  referida  no  caput deste artigo.
Art. 11 As  solicitações  e  as  demandas  do  serviço  de  transporte
motorizado   privado   e  remunerado   de   passageiros   deverão   ser
realizadas,   exclusivamente,   por   meio   de   plataforma  tecnológica
registrada na Secretaria Municipal de Segurança Pública.
Parágrafo  único. Poderá  ser  disponibilizado  pelas  autorizatárias  do
serviço   de   transporte  motorizado   privado   e   remunerado   de
passageiros   sistema  de  divisão  de  viagens  entre  chamadas  de
usuários  distintos,   cujos  destinos  possuam  trajetos  compatíveis,
dentro  da  capacidade  permitida  de ocupação dos veículos.



Art. 12 Fica  vedado  o  embarque  de  usuários,  diretamente  em  vias
públicas,  em  veículo cadastrado para prestar o serviço de transporte
motorizado  privado  e remunerado de passageiros  que não tenha sido
requisitado previamente por meio de plataforma tecnológica.
Art. 13 O  pagamento,  pelo  usuário,  do  valor  correspondente  ao
serviço   de   transporte  motorizado   privado   e   remunerado   de
passageiros  prestado  deverá  ser  executado  por  meio  dos provedores
da plataforma tecnológica ou diretamente ao motorista parceiro.
Parágrafo   único. As   autorizatárias   do   serviço   de   transporte
motorizado    privado    e  remunerado   de   passageiros   deverão
disponibilizar  aos  usuários  um  mecanismo claro e transparente de
processamento  de  pagamentos,  possibilitando-lhes  o  acesso  posterior
a  todas  as  informações referentes à transação econômica e ao serviço
prestado.
Art.  14 A  Secretaria  Municipal  de  Segurança  Pública  efetuará  o
acompanhamento,   o  desenvolvimento  e  a  deliberação  de  normas  e
políticas públicas estabelecidas desta Lei, competindo-lhe, sem prejuízo
de outras obrigações ora não referidas:
I - manter atualizados os parâmetros de exigência para a concessão de
autorização do serviço de transporte motorizado privado e remunerado
de passageiros e para o credenciamento de veículos e seus condutores;
II   -   receber   representações  de  casos  de  abuso  de  poder   de
mercado  e  encaminhá-las  aos órgãos competentes; e
III  -  acompanhar,  monitorar,  medir  e  avaliar  a  eficiência  da  política
regulatória estabelecida nesta Lei, mediante indicadores de desempenho
operacionais,  financeiros,  ambientais  e  tecnológicos  tecnicamente
definidos.
Art.  15 A  responsabilidade  pela  condução  do  veículo  e  prestação
do  serviço  de  transporte individual   privado   é   solidária,   cabendo
ao    Motorista    Parceiro    e    ao    Provedor    de    Rede    de
Compartilhamento (PRC) garantir a aplicação desta lei, sendo, ambos,
responsáveis pela segurança, conforto, higiene e qualidade das viagens.
Seção II
Do Cadastramento de Veículos e de Seus Condutores
Art. 16 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 (EAR);
b) comprovar a aprovação em curso de formação, com conteúdo mínimo
a ser definido pelo Município de Passo Fundo;
c) apresentar certidões negativas criminais, conforme o disposto no § 1º
deste artigo; e
d)   assumir   compromisso   de   prestação   do   serviço   única   e
exclusivamente  por  meio  de plataformas tecnológicas;
II - pelos veículos:
a) possuir, comprovadamente, seguro que cubra acidentes de passageiros
e danos a terceiros;
b) possuir, no máximo, 5 (cinco) anos de utilização, contados da data de
seu emplacamento;
c) estar emplacado no Município de Passo Fundo; e
d)  ser  aprovado  em  vistoria  realizada  pela  Secretaria  Municipal  de
Segurança Pública.



§  1º A  função  de  condutor  de  veículo  cadastrado  para  prestar  o
serviço  de  transporte motorizado privado e remunerado de passageiros
fica  condicionada  à  inexistência  de  condenação  ou  antecedente   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,  de  trânsito  ou  pelos
previstos  na legislação alusiva à repressão à produção não autorizada ou
ao tráfico ilícito de drogas, ao registro, à posse  e  à  comercialização  de
armas  de  fogo  e  munição  ou  à  coibição  da  violência  doméstica  e
familiar contra a mulher.
§ 2º É vedado o exercício da função de condutor de veículo cadastrado
para prestar o serviço de transporte motorizado privado e remunerado de
passageiros  àqueles  que  mantenham  vínculo  com  a   Secretaria
Municipal   de   Segurança   Pública   ou   que   possuam,   na
Administração  Pública  Direta  ou  Indireta  de  quaisquer  dos  entes
federativos, cargos ou funções incompatíveis com o referido serviço.
§  3º  A   inobservância   de   quaisquer   dos   requisitos   para   o
cadastramento  de  condutores  e  de veículos  para  prestar  o  serviço
de  transporte  motorizado  privado  e  remunerado  de  passageiros
acarretará  às  suas  autorizatárias  e  aos  condutores  dos  veículos  a
aplicação, isolada ou conjuntamente, das  penalidades  previstas  nesta
Lei  e  especificadas  em  decreto,  conforme  o  caso,  sem  prejuízo  de
outras previstas na Lei Federal nº 9.503, de 23 de setembro de 1997 -
Código de Trânsito Brasileiro (CTB) -,  e alterações posteriores,  e da
aplicação de sanções por outros órgãos do Município de Passo Fundo.
Art. 17 É garantido ao consumidor o direito ao cancelamento gratuito do
veículo no prazo de até 05 (cinco) minutos contado da solicitação do
motorista parceiro por meio da PRC.
Art. 18 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. 16 desta Lei deverá ser submetido à Secretaria Municipal
de Segurança Pública.
§  1º Por  ocasião  da  validação  referida  no  caput  deste  artigo,  a
Secretaria  Municipal  de Segurança Pública avaliará o cumprimento do
disposto nos §§ 1º, 2º e 3º do art. 16 desta Lei.
§   2º  Constatado,  a  qualquer   tempo,   o   não   preenchimento   de
requisito  por  veículo  ou condutor para prestar o serviço de transporte
motorizado  privado  e  remunerado  de passageiros,  a  sua autorizatária
será comunicada para adoção das medidas cabíveis à imediata cessação
da prestação do serviço pelo condutor ou veículo.
Art.   19 Havendo  descredenciamento  de  condutores  de  veículos,
ficam  as  autorizatárias  do serviço  de  transporte  motorizado  privado
e  remunerado  de  passageiros  obrigadas  a  indicar  o  que  o motivou.
Art.  20  Os  PRCs  deverão  garantir  o  registro  de  todos  os  trajetos
realizados pelos usuários, durante o período de, pelo menos,  01 (um)
ano da data de cada trajeto realizado.
Parágrafo único. O disposto no caput deste artigo aplicar-se-á também
aos  trajetos  realizados  pelos  motoristas,  durante  o  período  de,  pelo
menos, 01 (um) ano da data de cessação do cadastro deste a uma Rede
Digital.
Art.  21 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.
Art. 22 Compete às autorizatárias do serviço de transporte motorizado
privado e remunerado de passageiros, no âmbito do cadastramento de
veículos e de seus condutores,  sem prejuízo de outras obrigações ora
não referidas:
I  -  registrar  e  gerir  as  informações  prestadas  pelos  condutores,
bem  como  assegurar   a  sua veracidade e  a  conformidade com os
requisitos estabelecidos; e



II  -  credenciar-se  no  Município  de  Passo  Fundo  e  com  esse
compartilhar   seus   dados,  conforme  regulamentação  expedida  nos
termos desta Lei.
Seção III
Das Penalidades e das Medidas Administrativas
Art.  23 As ações ou as omissões ocorridas no curso da autorização, bem
como a prestação do  serviço  de  transporte  motorizado  privado  e
remunerado  de  passageiros  em  desacordo  com  a legislação vigente
ou  os  princípios  que  norteiam  os  serviços  públicos,  acarretam  a
aplicação, isolada ou  conjuntamente,  das  penalidades  previstas  nesta
Lei  e  especificadas  em  decreto, sem prejuízo de outras previstas no
Código de Trânsito Brasileiro (CTB) e na legislação em vigor.
§  1º O  poder  de  polícia  administrativa  em  matéria  do  serviço  de
transporte  motorizado privado  e  remunerado  de  passageiros  será
exercido  pela  Secretaria  de  Segurança  Púbica,  que  terá competência
para  apurar  infrações  e  responsabilidades,  bem  como  impor  as
penalidades  e  as medidas  administrativas  previstas  nesta  Lei,  sem
prejuízo  da  competência  originária  do  Prefeito municipal.
§  2º Constatada  a  infração,  será  lavrado  o  respectivo  auto  de
infração,  que  originará  a  notificação a ser enviada à autorizatária do
serviço de transporte motorizado privado e remunerado de passageiros,
com as penalidades e as medidas administrativas previstas na legislação.
§ 3º As  autuações  homologadas  serão  transformadas  em  penalidades
pela   Secretaria  Municipal  de  Segurança  Pública,  que  ordenará  a
expedição  da  notificação  à  autorizatária  do  serviço  de   transporte
motorizado  privado  e  remunerado  de  passageiros  e,  conforme  o
caso,   ao   condutor,  oportunizando-lhes  o  exercício  da  defesa
administrativa.
Art.  24 A  não  observância  aos  preceitos  que  regem  o  serviço  de
transporte  motorizado privado e remunerado de passageiros acarretará a
aplicação dos seguintes procedimentos:
I  penalidades:
a) multa;
b) suspensão da autorização;
c) revogação da autorização;
d) descadastramento do condutor; e
e) descadastramento do veículo;
II - medidas administrativas:
a) notificação para regularização;
b) retenção, recolhimento ou remoção do veículo;
c) recolhimento e apreensão de documentos ou equipamentos; e
d)  outras  que  se  fizerem  necessárias  para  assegurar  a  observância
aos  direitos  dos usuários ou a correta prestação do serviço.
§   1º  A   revogação   da   autorização   implicará   sua   devolução
compulsória   e   de   eventuais  documentos   correlatos,   impondo   à
penalizada  o  afastamento   do  serviço   de  transporte   motorizado
privado  e  remunerado  de  passageiros   do  Município  de  Passo
Fundo  pelo  prazo  de  60  (sessenta) meses.
§  2º A  aplicação  da  penalidade  de  descadastramento  da  função  de
condutor  ensejará  o afastamento do serviço de transporte motorizado
privado e remunerado de passageiros do Município de Passo Fundo pelo
prazo de 60 (sessenta) meses.
Art. 25 A defesa da autuação poderá ser efetuada no prazo de 30 (trinta)
dias, contados da data  de  notificação  de  autuação  por  infração  de
transporte   expedida   à   autorizatária   do   serviço   de  transporte
motorizado  privado  e  remunerado  de  passageiros,  mediante
requerimento  escrito  dirigido  à  Secretaria  Municipal  de  Segurança
Pública.
§ 1º A notificação ao infrator suspende o curso da prescrição e os efeitos
da autuação.
§ 2º  O deferimento do pedido ensejará o cancelamento da autuação.



§ 3º    Esgotado  o  prazo  sem  a  apresentação  da  defesa,  ou,  se
apresentada,   tenha   o   processo  sido  julgado   improcedente,   será
aplicada   a   penalidade   correspondente   à   autuação,   mediante
notificação ao penalizado.
§ 4º  Da  aplicação   da   penalidade,   caberá   recurso  escrito   para
decisão  final  do  secretário  de Segurança  Pública,  no  prazo  de  15
(quinze)  dias,  contados  da  data  de  notificação  de  imposição  de
penalidade.
Art. 26 Às  infrações  punidas  com  multa,  independentemente  da
incidência   de   outros  procedimentos,  serão  atribuídos  os  seguintes
valores:
I - 500 (quinhentas) UFMs, em caso de infração leve;
II - 750 (setecentas e cinquenta) UFMs, em caso de infração média;
III - 1000 (um mil) UFMs, em caso de infração grave; e
IV - 3000 (três mil) UFMs, em caso de infração gravíssima.
Art. 27 A  execução  do  serviço  de  transporte  motorizado  privado  e
remunerado  de passageiros  por  pessoas  físicas,  isoladamente,  ou  por
pessoa  jurídica  que  não  possua  o  respectivo termo  de  autorização
emitido  pelo  Município  de  Passo  Fundo  ensejará  a  autuação  do
infrator   por  transporte  clandestino,  nos  termos  do  art.  55  da  Lei
Complementar  nº  405,  de  09  de  janeiro  de  2017,  e  alterações
posteriores.
CAPÍTULO III
DA UTILIZAÇÃO DE MOTOCICLETAS
Art. 28 Quando a operação se utilizar de motocicletas, as autorizatárias
deverão observar as normas  quanto  à  segurança  dos  passageiros  e
formação   dos   condutores   emitidas   pelos   órgãos   de  trânsito
municipal, estadual e federal.
Art.  29 É  obrigação  da  autorizatária  disponibilizar  ao  passageiro  os
Equipamentos  de Proteção Individual (EPI) exigidos pela Legislação de
Trânsito.
Parágrafo  único.  Tratando-se  de  equipamento  não  descartável,  é
obrigação  da  autorizatária  zelar  pela  higiene  e  conservação  do  EPI
disponibilizado  ao  passageiro,  devendo  o  equipamento  estar  à
disposição  para  ser  vistoriado  pela  Secretaria  de  Segurança  Pública
sempre  que  a  autoridade entender pertinente a medida.
Art.  30 Não  se  aplicam  as  regras  contidas  no  inciso  IV  do  artigo
8º,  no  artigo  9º, caput e incisos I,  II e III,  e no parágrafo único do
artigo 11, quando a operação se utilizar de motocicletas.
CAPÍTULO IV
DISPOSIÇÕES FINAIS
Art.  31  As   autorizatárias   do   serviço   de   transporte   motorizado
privado  e  remunerado  de passageiros   poderão  disponibilizar  ao
Município  de  Passo  Fundo,  sem  ônus,  equipamentos, programas,
sistemas,   serviços   ou   qualquer   outro   mecanismo   físico   ou
informatizado   que   viabilize,  facilite,  agilize  e  dê  segurança  à
fiscalização de suas operações pelos órgãos competentes.
Parágrafo  único. O  disposto  neste  artigo  abrange  a  manutenção  de
todas  as  condições necessárias  à  fiscalização  da  atividade  durante  o
período  de  vigência  do  credenciamento,  sendo encargo  exclusivo
das  autorizatárias  do  serviço  de  transporte  motorizado  privado  e
remunerado  de passageiros    que   voluntariamente   optarem   por
proporcionar   esses   meios   de   fiscalização, independentemente dos
instrumentos e das competências próprias do Município de Passo Fundo.
Art.  32  As  secretarias,  os  órgãos  e  as  entidades  municipais
intervenientes na matéria de que  trata  esta  Lei  ficam  autorizadas  a
receber  bens  e  serviços  em  doação  para  o  cumprimento  das
finalidades relacionadas às suas respectivas esferas de atuação.
Parágrafo   único.  Os   interessados   poderão   indicar   a   destinação
específica   dos   bens   e  serviços   e   encaminhar   suas   propostas
diretamente  às  secretarias,  aos  órgãos  e  às  entidades municipais
destinatárias, aos quais competirá a análise jurídica da proposta e o seu
atendimento ao interesse público.



Art.  33 A  autorização  para  a  exploração  do  serviço  de  transporte
motorizado   privado   e  remunerado  de  passageiros  será  válida,
inicialmente, pelo prazo de até 18 (dezoito) meses.
§ 1º  Transcorridos  12  (doze)  meses  da  vigência   desta  Lei,   o
Município  de  Passo  Fundo promoverá  a  análise  e  a  reavaliação  do
serviço   de   transporte   motorizado   privado   e   remunerado   de
passageiros,  bem  como  eventuais  adequações  na  legislação  que  se
fizerem necessárias.
§ 2º A  renovação  da  autorização  para  a  exploração  do  serviço
dependerá  da  reavaliação referida no § 1º deste artigo e, se aprovada,
deverá ser efetuada a cada 12 (doze) meses.
Art.  34  O  Executivo  Municipal  regulamentará  esta  Lei  no  prazo
de  90  (noventa)  dias, contados da data de sua publicação.

EDITAL Nº 05/2018
HOMOLOGA INSCRIÇÕES DO EDITAL Nº 63/2017, QUE VISA
A FORMAÇÃO DE LISTA DE SUPLÊNCIA DE CANDIDATOS A

BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA MINHA CASA, MINHA
VIDA (PMCMV) EM EMPREENDIMENTOS DO FUNDO DE

ARRENDAMENTO RESIDENCIAL (FAR) FAIXA 1
ATUALMENTE EXISTENTES  NA VILA DONÁRIA E BAIRRO
SANTA MARTA,  EM PASSO FUNDO/RS, E INFORMA DATA
EM QUE SERÃO REALIZADOS OS SORTEIOS PREVISTOS

NO EDITAL Nº 63/2017 PARA FORMAÇÃO DO RANKING DOS
CANDIDATOS.

O  PREFEITO  MUNICIPAL  DE  PASSO  FUNDO,  O  Prefeito  do
Município  de  Passo  Fundo/RS,  no  uso  de  suas  atribuições,  em
conformidade  com  as  disposições  do  Edital  nº  63/2017,  que  visa  a
formação  de  lista  de  suplência   de  candidatos  à  beneficiários  do
Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV) para os empreendimentos
do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR) - faixa 1 -  atualmente
existentes   na  Vila  Donária  e  no  Bairro  Santa  Marta,  em  Passo
Fundo/RS, torna público, por este Edital, a homologação das inscrições
dos candidatos abaixo:
CANDICE LARISSA DOS SANTOS 
TERESINHA CASSABONI MATHIAS 
MARIA BEATRIZ DA SILVA 
ANDRESSA LUTZ BANDEIRA 
LETÍCIA BARON DOS SANTOS 
MARIA APARECIDA MIGUEL 
JÉSSICA DOS SANTOS SEVERO 
TAUANE DA SILVA 
ERISMAR FERREIRA DE SOUZA 
ALZIRA TOMAZONI
GESSI DOS SANTOS
ROSELAINE HOPPE SOARES
NELCI DE FATIMA PALHANO DOS SANTOS
RENATA BRAGA DE CARVALHO
EDNA DE FATIMA DOS SANTOS
LUCIMAR FERREIRA TOFFOLI 
SIRLEI PEDROSO DE BRITTO
ELIZETE CASAGRANDE
SUELEN DA SILVA 
MARIA IRACEMA DE OLIVEIRA 
JOSIANE DOS SANTOS DA COSTA 
VALÉRIA MONTEIRO FERNANDES 
VANESSA RODRIGUES 
ADRIANA DOS SANTOS 
CARLOS MANOEL DE MATTOS 
GLACI TEREZINHA BACKES 
CRISTIANE DE OLIVEIRA DIAS 
PAMELA CRISTINA RODRIGUES DOS SANTOS 
JOVELINA DOS SANTOS CHAGAS 
PRISCILA RODRIGUES DOS SANTOS 



FABIANA APARECIDA DE ARAUJO 
LETÍCIA MEIRA DA SILVA 
ODILA SANTOS PERES 
FAUSTINA PERES CAMARGO GODOY 
SUZANA MARIA DE MELLO LANCELLOTTI 
SIMONE BORTOLOTTI 
LUANA MARLENE DE JESUS CAMPANHA 
SIRLEI ALVES DE CASTRO 
CINARA GRACIELE LIMA DOS SANTOS 
LUIZ VANDERLEI DE CAMPOS 
VERA LUCIA SIQUEIRA 
ELAIR TEREZINHA DA SILVA 
LOUISE MATTANA PAZZA 
ALVORINDA SALET VANNI 
ELISABETE DOS PASSOS LIMA 
SUELI MARIA GUARESMA 
MAQUELI MORGANTI 
NEUZA SALETTE POLETTO 
ELISANGELA DA SILVA DOS SANTOS 
RAIMUNDO BOHRER 
JANE CATARINA BORGES DOS SANTOS 
NOEMIA DE FATIMA POZZAN PERES 
GABRIELE PORTELA 
GENESSI FATIMA DA SILVA 
SONIA CONCEIÇÃO PINTO ALBRECHT 
NAJARA BICCA DOS SANTOS 
ANA MARIA DO NASCIMENTO DE LIMA 
ABDICE GALATIA DE MATTOS ORIOTOTE 
ELENARA DUARTE DA SILVA 
CANDIDO NOVELLO 
ELISABETH AMARAL 
LINDOMAR DA SILVA MEDEIROS 
ROSANGELA BENITES GARCIA 
ADRIANA ORTIZ DOS SANTOS 
FRANCIELE LEOPOLDINA DA LUZ 
SONIA MARIA DO PRADO NUNES 
JÉSSICA DE OLIVEIRA PAZ 
ADRIANA APARECIDA FLORENCIO 
DIEGO BASSANI DA SILVEIRA 
LINDA BENITES DE MORAES 
GENI TERESINHA DA SILVA 
TERESINHA PIRES 
LORENITA TERESINHA VIECELI SARDI 
ALEX SANDER SOUZA SILVA 
ANA CLAUDIA CARVALHO 
CLEITON DOS SANTOS SOARES 
VITÓRIA DOS SANTOS RODRIGUES 
DILON RODRIGUES FERREIRA 
CLARICE DA SILVA VIEIRA 
JANESCA DOS SANTOS DA LUZ 
GISLAINE TERESINHA DA ROSA 
GABRIELE TATIANE DA SILVA 
ADRIANA DO NASCIMENTO 
ANA PAULA VIEIRA DE LIMA 
ANDREINA TEDESCO NIZ ULTRAMARI 
TALITA TORBES RAMOS 
DALVA DA SILVA CAMPOS 
WELLINGTON JOSÉ DOS SANTOS JUNIOR 
BELONI TOLEDO 
CLAUDIA APARECIDA RAMOS 
MARLI AMARAL BARBOSA 
DALVA RIBEIRO DA SILVA DOS SANTOS 
PAULA DA SILVA KINAST 
ALICE SAMANTA SILVEIRA DE LIMA 



SAMARA FERREIRA PINTO 
MARILDA GONÇALVES DA SILVA 
ALESSANDRA CARVALHO BARCELLOS 
CLEIA FIGUEIRA NUNES 
ALTAMIR JOSÉ CARDOSO DOS SANTOS 
THERESINHA IRTIS FRANÇA 
TEREZINHA DE JESUS PEREIRA 
ROSAMARI FRANCISCO DE ARAUJO 
JOÃO CARLOS FRANZEN 
PRISCILA SOARES 
FRANCIELE DE MIRANDA 
CRISTINE DOMINGUES CAVALHEIRO 
ADRIANA DE FATIMA DA SILVA 
MARCIELE DA SILVA LISBOA 
MARIVALDO PEREIRA LINO MONTENEGRO 
ANA CAROLINA DE JESUS ZOLET 
JUCEMARA RODRIGUES ALVES 
LUCI MARA RODRIGUES ALVES 
ANA PAULA FERREIRA DOS SANTOS 
CHARISSE CASTRO BAPTISTA 
DAIANE CRISTINE FERREIRA DELGADO 
LUCIANA FERREIRA SANTOS 
MARIA JANETE DA SILVA LIMA 
EVA DOS SANTOS 
MARIA SALETE CORREA 
NELI LOCATELLI 
IARA CARDOZO DE MAIA 
SEILA VALERIA NUNES ROSADO 
FRANCIELE FEDRIGO 
BRUNCO MACHADO 
TAÍS GOMES DA SILVA 
BRUNA MACIEL CORREA 
INAJARA DE AGUIAR SIQUEIRA 
JAIRO ANDRE FLORES 
PRISCILA FRAGA GARCIA GONÇALVES 
SERGIO DE FREITAS DA SILVA 
CRISTIANE PERES
MARIA JOSÉ DOS SANTOS PEREIRA
ELISIANE SILVEIRA
DENISE GARCIA SIQUEIRA
JOÃO VICENTE AMARAL DE GODOI
MIRIAN DOS SANTOS SILVEIRA
JULIANE FERREIRA XAVIER
IVANOR RODRIGUES
MARLI DE ALBUQUERQUE LOPES
KELI ARMINDA PINTO ALBRECHT
NAMIR SILVA DE FREITAS 
ANGELICA ROSA SATTLER 
ROSANGELA MELO BORBA 
ANA CAROLINA SOUZA E SILVA 
SILVANA SALETE DE MORAIS 
SADI VALTER OLIVEIRA LIMA 
SOLANGE DOS SANTOS PEREIRA 
BRUNA JASS SIGNOR 
ELIZABETE VIEIRA DE LIMA 
JULIANA DOS SANTOS 
VIVIANE APARECIDA FARIAS DOS SANTOS PEZZ 
ANDREIA DA LUZ DOS SANTOS 
CARLA FERNANDA DA COSTA MEIRA 
JOÃO CARLOS VAES 
LISIANE AMANN ICLE 
LUIS CARLOS DE VARGAS 
MARCIA DA SILVA 
LUCIANA DE CASTRO PAVÃO 



VIVIANE DANIELE BORGES DOS SANTOS 
ANA PAULA AMBROSI DA SILVA 
LUCIANE DE OLIVEIRA DOS SANTOS 
GISLAINE DOS SANTOS DA LUZ 
EVA CRISTINA CHILANTE DA SILVA 
ALESSANDRA APARECIDA TEIXEIRA PINTO 
ANA PAULA CARVALHO NUNES 
WALACE DOS SANTOS ALVES 
BRUNA APARECIDA BEGOTTO 
JOCELIA DOS SANTOS LUZ 
MARINA DE LEMES 
ELISANE BORGES DOS SANTOS 
MARIA MARTA MOREIRA 
FERNANDA DA SILVA LEIRIA 
EVA PEREIRA 
TATIANA SOUZA RIBEIRO OLIVEIRA 
MICHELE PEREIRA 
ARMELINDO DA ROSA BARBOSA 
ANDERSON SOARES 
DORIS PEREIRA MUNIZ 
KELEN MAIARA SILVA 
LUIZ CARLOS ICLE 
JESSICA CRISTINA DA SILVA MARQUES 
DEBORA ALVES FREITAG 
LENICE DA SILVA 
AGENOR GOMES FERREIRA 
VANESSA DE FATIMA SOUZA DE QUADROS 
ROSANGELA DA SILVA DO NASCIMENTO 
MARINDIA DA SILVA DOS SANTOS 
VERONI ELAINE ZANELLATO
GABRIELE DA SILVA
FABIANA TEIXEIRA DOS SANTOS 
ALESSANDRO DE LIMA ROCHA 
VANESSA DE SOUZA 
ANGELA CRISTIANE DOS SANTOS CHAVES 
FERNANDA DE FATIMA TABORDE DOS SANTOS 
ODAIR DO NASCIMENTO PAIRE 
DIULI JENIFER CASARIN 
TIAGO DINIZ 
WAGNER DOS SANTOS PINHO 
MOZARA ISABEL TABORDE DOS SANTOS 
ELAINE DOS SANTOS DA CUNHA 
CARLOS RENATO DE BARROS 
MARIA MADALENA LUCAS 
LUCAS PERES DOS SANTOS 
THIFFANY OLIVEIRA DA SILVA 
CARLOS ROBERTO MELLO GUEDES 
ROSEMARA CRISTINA DE PAULA 
FRANCIELE TEIXEIRA DUARTE 
OSMAR MACHADO DE LIMA 
CAROLINE DA SILVA GARDINI 
CLAUDETE DE LOURDES DORNELLES 
CECILIA CANOFRE 
ANA CAROLINE FAUSTINO DA SILVA 
ANDREA GARCIA DA ROSA 
ROSANE SALETE DE PAULA 
WILSON DAHMER MARTINS 
JULIANA ISABEL TABORDE 
RENAN ELIAS DALARIVA 
GENECI DUARTE LEIRIA 
ANA PAULA DE ARAUJO GOBBI 
FABIANA KAEMPFER DO AMARAL 
ANA MARIA TABORDE 
RARIANE TERESINHA LEITE MARTINS 



RENATA CAMARGO 
JENNIFER PAOLA DA SILVA MARQUES 
REGINA BEATRIZ CRUZ DOS SANTOS 
DENISE CONCEIÇÃO GOMES 
LUIZ CARLOS CAMARGO DA COSTA 
Os sorteios previstos nos itens “5.4” e “5.5” do Edital nº 63/2017, os
quais definirão a ordem de hierarquização dos candidatos, ocorrerão no
dia  06/03/2018,  às  14h30min,  na Secretaria  Municipal  de Habitação,
localizada na Av. Brasil Leste, 1504, sala B, Bairro Petrópolis, Passo
Fundo/RS.
Após os sorteios, a Secretaria Municipal de Habitação publicará Edital
constando a ordem de hierarquização dos(as) candidatos(as) a suplentes.
JOÃO PEDRO NUNES – Vice-Prefeito no exerc. do cargo de Prefeito

MARLISE LAMAISON SOARES – Sec. de Administração
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	DISPÕE SOBRE O SISTEMA DE TRANSPORTE MOTORIZADO PRIVADO E REMUNERADO DE PASSAGEIROS A PARTIR DE COMPARTILHAMENTO DE VEÍCULOS NO MUNICÍPIO DE PASSO FUNDO
	O PREFEITO MUNICIPAL DE PASSO FUNDO, no uso de suas atribuições legais, na forma do artigo 88 da Lei Orgânica do Município, faz saber que o Legislativo aprovou e ele promulga a seguinte Lei:
	CAPÍTULO I
	DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
	Art. 1º Ficam estabelecidas, nos termos desta Lei, normas para a prestação do serviço de transporte motorizado privado e remunerado de passageiros no Município de Passo Fundo.
	Parágrafo único. Considera-se serviço de transporte motorizado privado e remunerado de passageiros aquele realizado em viagem individualizada, executado por automóvel particular com capacidade para até 6 (seis) pessoas, inclusive o condutor, e por motocicleta, e solicitado exclusivamente por meio de plataforma tecnológica.
	Art. 2º Esta lei tem por objetivo incentivar os novos modais de transporte e a mobilidade urbana no município de Passo Fundo, assegurando a livre concorrência e transparência de serviços de compartilhamento de veículos, de forma a garantir segurança e confiabilidade, conforme as diretrizes da lei federal nº 12.857, de 3 de janeiro de 2012.
	CAPÍTULO II
	DISPOSIÇÕES GERAIS
	Seção I
	Da Autorização e da Operação
	Art. 3º Para os fins desta lei entende-se por:
	I - Veículo: meio de transporte motorizado usado pelo motorista parceiro podendo ser proprietário, arrendado, ou de alguma maneira autorizado pelo proprietário para ser usado, inclusive veículos com registro e emplacamento na categoria aluguel.
	II- Motocicleta:veículo automotor de duas rodas, com ou sem side-car, dirigido por condutor em posição montada, usado pelo motorista parceiro, podendo ser próprio, arrendado, ou de alguma maneira autorizado pelo proprietário para ser usado, desde que não seja um táxi ou qualquer outro meio definido por lei como sendo de transporte público individual;
	III - Motorista Parceiro: motorista que se utiliza de plataforma tecnológica por meio de Provedor de Rede de Compartilhamento (PRC) para prestar serviço de transporte individual privado de passageiros, de forma autônoma e independente.
	IV - Rede Digital ou Plataforma Tecnológica: qualquer plataforma tecnológica consubstanciada em aplicativo online, software, website ou outro sistema que facilita/possibilita, organiza e operacionaliza o contato entre o Motorista Parceiro e o Usuário do serviço de transporte individual privado de passageiros;
	V - Compartilhamento: disponibilização voluntária de Veículo pelo Motorista Parceiro para prestação do serviço de transporte individual privado mediante remuneração pelo passageiro, por meio de Plataforma Tecnológica fornecida pelo Provedor de Rede de Compartilhamento;
	VI - Provedor de Rede de Compartilhamento ou PRC: empresa, organização ou grupo prestador de serviço de tecnologia que, operando através de plataforma tecnológica, fornece conjunto de funcionalidades acessível por meio de terminal conectado à internet, que facilita, organiza e operacionaliza o contato entre Motorista Parceiro e Usuário de serviço de transporte individual privado de passageiros mediante Compartilhamento de Veículo. O PRC não controla, gerencia ou administra Veículos ou Motoristas-Parceiros que se conectam a uma Plataforma Tecnológica.
	Art. 4º A exploração do serviço de transporte motorizado privado e remunerado de passageiros dependerá de autorização do Município de Passo Fundo, concedida por intermédio da Secretaria Municipal de Segurança Pública a pessoas jurídicas operadoras de plataforma tecnológica, conforme critérios de credenciamento fixados nesta Lei e em seu regulamento.
	Parágrafo único. A autorização do serviço de transporte motorizado privado e remunerado de passageiros é restrita às operadoras de tecnologia responsáveis pela sua disponibilização.
	Art. 5º As autorizatárias do serviço de transporte motorizado privado e remunerado de passageiros ficam obrigadas a abrir e compartilhar com o Município de Passo Fundo, em tempo real e por intermédio da Secretaria Municipal de Segurança Pública, 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.
	Parágrafo único. Os dados referidos no caput deste artigo devem conter, no mínimo:
	I - origem e destino da viagem;
	II - tempo e distância da viagem;
	III - mapa do trajeto da viagem;
	IV - identificação do condutor que prestou o serviço;
	V - composição do valor pago pelo serviço prestado;
	VI - avaliação, pelo usuário, do serviço prestado; e
	VII - demais dados solicitados pela Secretaria Municipal de Segurança Pública, em harmonia com o disposto no caput deste artigo.
	Art. 6º Para fins de tributação, os Provedores de Redes de Compartilhamento (PRC) serão enquadrados como prestadores de serviço, devendo recolher Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN).
	Art. 7º Fica instituída a Taxa de Gerenciamento Operacional (TGO), contrapartida obrigatória da pessoa jurídica autorizatária do serviço de transporte motorizado privado e remunerado de passageiros, no valor mensal equivalente a 20 (vinte) Unidades Financeiras Municipais (UFMs) por veículo cadastrado para operar no Município de Passo Fundo.
	§ 1º Constitui fato gerador da TGO o exercício do poder de polícia administrativo pela Secretaria Municipal de Segurança Pública, relacionado à autorização e à fiscalização operacional do serviço de transporte motorizado privado e remunerado de passageiros.
	§ 2º Considera-se sujeito passivo da TGO a pessoa jurídica autorizatária do serviço de transporte motorizado privado e remunerado de passageiros.
	§ 3º A TGO deverá ser recolhida mensalmente, em favor da Secretaria Municipal de Segurança Pública, na condição de gestora da mobilidade urbana do Município de Passo Fundo e fiscal do serviço de transporte motorizado privado e remunerado de passageiros.
	§ 4º O prazo para o recolhimento da TGO é até o décimo dia do mês imediatamente posterior ao mês de referência.
	Art. 8º Compete às autorizatárias do serviço de transporte motorizado privado e remunerado de passageiros:
	I - organizar a atividade e o serviço prestado pelos condutores dos veículos cadastrados;
	II - intermediar a conexão entre os usuários e os condutores, mediante adoção de plataforma tecnológica;
	III - cadastrar os veículos e seus condutores para a prestação do serviço, atendidos os requisitos mínimos de segurança, conforto, higiene e qualidade;
	IV - fixar o valor correspondente ao serviço prestado ao usuário;
	V - disponibilizar meios eletrônicos para o pagamento, pelos usuários, do serviço prestado;
	VI - disponibilizar ao usuário, antes do início da viagem, informações sobre a forma de cálculo do valor final do serviço que lhe permitam estimar esse valor;
	VII - manter canal de atendimento ao usuário e ao Serviço de Proteção e Defesa dos Direitos do Consumidor (Procon), com funcionamento 24 (vinte e quatro) horas;
	VIII - possuir sede ou filial no Município de Passo Fundo;
	IX - exigir, como requisito para a prestação do serviço, que os condutores apresentem, previamente ao seu cadastramento, documentação comprobatória de seu histórico pessoal e profissional e do cumprimento dos requisitos legais para o exercício da função; e
	X - apresentar, na forma, periodicidade e prazo definidos pela Secretaria de Finanças do município, a relação de veículos e seus proprietários e de condutores cadastrados para prestar o serviço.
	§ 1º Além do disposto no caput deste artigo, são requisitos mínimos para a prestação do serviço de transporte motorizado privado e remunerado de passageiros:
	I - utilização de mapas digitais para acompanhamento do trajeto e do tráfego em tempo real;
	II - avaliação da qualidade do serviço, efetuada pelo usuário por meio da plataforma tecnológica;
	III - disponibilização tecnológica ao usuário da identificação do condutor, por meio de foto, e do veículo, por meio do modelo e do número da placa;
	IV disponibilização de veículos com condições para transporte de usuário cadeirante; e
	V emissão de recibo eletrônico para o usuário, contendo as seguintes informações:
	a) origem e destino da viagem;
	b) tempo total e distância da viagem;
	c) mapa do trajeto percorrido conforme sistema de georreferenciamento; e
	d) composição do valor pago pelo serviço.
	§ 2º A emissão de recibo eletrônico prevista no inciso V do parágrafo 1º deste artigo não elide outras obrigações acessórias de natureza tributária previstas em legislação própria.
	§ 3º É vedada a condução de veículo cadastrado para prestar o serviço de transporte individual privado remunerado de passageiros por pessoa diferente daquela que o cadastrou.
	§ 4º É vedado o cadastramento de um mesmo veículo para prestar o serviço de transporte individual privado remunerado de passageiros, por mais de um condutor.
	Art. 9º O Provedor de Rede de Compartilhamento (PRC) e os Motoristas Parceiros devem:
	I - disponibilizar veículos com condições para transporte de usuário cadeirante.
	§ 1º Não sendo possível a acomodação de cadeira de rodas no porta-malas, o condutor do veículo cadastrado para prestar o serviço de transporte individual privado, deverá acomodá-la no banco traseiro do veículo, ficando proibido de recusar a viagem.
	II - observar toda e quaisquer leis aplicáveis à matéria relacionada a acomodação de animais de serviço (cães-guia).
	Art. 10º Fica facultada às autorizatárias dos serviços de transporte motorizado privado e remunerado de passageiros a instalação de sistema de áudio e vídeo nos veículos cadastrados, para gravação durante todo o percurso da viagem, com armazenamento das informações à distância, permitindo a sua disponibilização aos órgãos policiais e fiscalizadores, se necessário.
	§ 1º O custo da instalação referida no caput deste artigo não poderá ser repassado aos usuários ou ao Município de Passo Fundo.
	§ 2º Na solicitação do serviço de transporte motorizado privado e remunerado de passageiros, os usuários devem ser informados sobre a existência da instalação referida no caput deste artigo.
	Art. 11 As solicitações e as demandas do serviço de transporte motorizado privado e remunerado de passageiros deverão ser realizadas, exclusivamente, por meio de plataforma tecnológica registrada na Secretaria Municipal de Segurança Pública.
	Parágrafo único. Poderá ser disponibilizado pelas autorizatárias do serviço de transporte motorizado privado e remunerado de passageiros sistema de divisão de viagens entre chamadas de usuários distintos, cujos destinos possuam trajetos compatíveis, dentro da capacidade permitida de ocupação dos veículos.
	Art. 12 Fica vedado o embarque de usuários, diretamente em vias públicas, em veículo cadastrado para prestar o serviço de transporte motorizado privado e remunerado de passageiros que não tenha sido requisitado previamente por meio de plataforma tecnológica.
	Art. 13 O pagamento, pelo usuário, do valor correspondente ao serviço de transporte motorizado privado e remunerado de passageiros prestado deverá ser executado por meio dos provedores da plataforma tecnológica ou diretamente ao motorista parceiro.
	Parágrafo único. As autorizatárias do serviço de transporte motorizado privado e remunerado de passageiros deverão disponibilizar aos usuários um mecanismo claro e transparente de processamento de pagamentos, possibilitando-lhes o acesso posterior a todas as informações referentes à transação econômica e ao serviço prestado.
	Art. 14 A Secretaria Municipal de Segurança Pública efetuará o acompanhamento, o desenvolvimento e a deliberação de normas e políticas públicas estabelecidas desta Lei, competindo-lhe, sem prejuízo de outras obrigações ora não referidas:
	I - manter atualizados os parâmetros de exigência para a concessão de autorização do serviço de transporte motorizado privado e remunerado de passageiros e para o credenciamento de veículos e seus condutores;
	II - receber representações de casos de abuso de poder de mercado e encaminhá-las aos órgãos competentes; e
	III - acompanhar, monitorar, medir e avaliar a eficiência da política regulatória estabelecida nesta Lei, mediante indicadores de desempenho operacionais, financeiros, ambientais e tecnológicos tecnicamente definidos.
	Art. 15 A responsabilidade pela condução do veículo e prestação do serviço de transporte individual privado é solidária, cabendo ao Motorista Parceiro e ao Provedor de Rede de Compartilhamento (PRC) garantir a aplicação desta lei, sendo, ambos, responsáveis pela segurança, conforto, higiene e qualidade das viagens.
	Seção II
	Do Cadastramento de Veículos e de Seus Condutores
	Art. 16 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 (EAR);
	b) comprovar a aprovação em curso de formação, com conteúdo mínimo a ser definido pelo Município de Passo Fundo;
	c) apresentar certidões negativas criminais, conforme o disposto no § 1º deste artigo; e
	d) assumir compromisso de prestação do serviço única e exclusivamente por meio de plataformas tecnológicas;
	II - pelos veículos:
	a) possuir, comprovadamente, seguro que cubra acidentes de passageiros e danos a terceiros;
	b) possuir, no máximo, 5 (cinco) anos de utilização, contados da data de seu emplacamento;
	c) estar emplacado no Município de Passo Fundo; e
	d) ser aprovado em vistoria realizada pela Secretaria Municipal de Segurança Pública.
	§ 1º A função de condutor de veículo cadastrado para prestar o serviço de transporte motorizado privado e remunerado de passageiros fica condicionada à inexistência de condenação ou antecedente 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, de trânsito ou pelos previstos na legislação alusiva à repressão à produção não autorizada ou ao tráfico ilícito de drogas, ao registro, à posse e à comercialização de armas de fogo e munição ou à coibição da violência doméstica e familiar contra a mulher.
	§ 2º É vedado o exercício da função de condutor de veículo cadastrado para prestar o serviço de transporte motorizado privado e remunerado de passageiros àqueles que mantenham vínculo com a Secretaria Municipal de Segurança Pública ou que possuam, na Administração Pública Direta ou Indireta de quaisquer dos entes federativos, cargos ou funções incompatíveis com o referido serviço.
	§ 3º A inobservância de quaisquer dos requisitos para o cadastramento de condutores e de veículos para prestar o serviço de transporte motorizado privado e remunerado de passageiros acarretará às suas autorizatárias e aos condutores dos veículos a aplicação, isolada ou conjuntamente, das penalidades previstas nesta Lei e especificadas em decreto, conforme o caso, sem prejuízo de outras previstas na Lei Federal nº 9.503, de 23 de setembro de 1997 - Código de Trânsito Brasileiro (CTB) -, e alterações posteriores, e da aplicação de sanções por outros órgãos do Município de Passo Fundo.
	Art. 17 É garantido ao consumidor o direito ao cancelamento gratuito do veículo no prazo de até 05 (cinco) minutos contado da solicitação do motorista parceiro por meio da PRC.
	Art. 18 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. 16 desta Lei deverá ser submetido à Secretaria Municipal de Segurança Pública.
	§ 1º Por ocasião da validação referida no caput deste artigo, a Secretaria Municipal de Segurança Pública avaliará o cumprimento do disposto nos §§ 1º, 2º e 3º do art. 16 desta Lei.
	§ 2º Constatado, a qualquer tempo, o não preenchimento de requisito por veículo ou condutor para prestar o serviço de transporte motorizado privado e remunerado de passageiros, a sua autorizatária será comunicada para adoção das medidas cabíveis à imediata cessação da prestação do serviço pelo condutor ou veículo.
	Art. 19 Havendo descredenciamento de condutores de veículos, ficam as autorizatárias do serviço de transporte motorizado privado e remunerado de passageiros obrigadas a indicar o que o motivou.
	Art. 20 Os PRCs deverão garantir o registro de todos os trajetos realizados pelos usuários, durante o período de, pelo menos, 01 (um) ano da data de cada trajeto realizado.
	Parágrafo único. O disposto no caput deste artigo aplicar-se-á também aos trajetos realizados pelos motoristas, durante o período de, pelo menos, 01 (um) ano da data de cessação do cadastro deste a uma Rede Digital.
	Art. 21 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.
	Art. 22 Compete às autorizatárias do serviço de transporte motorizado privado e remunerado de passageiros, no âmbito do cadastramento de veículos e de seus condutores, sem prejuízo de outras obrigações ora não referidas:
	I - registrar e gerir as informações prestadas pelos condutores, bem como assegurar a sua veracidade e a conformidade com os requisitos estabelecidos; e
	II - credenciar-se no Município de Passo Fundo e com esse compartilhar seus dados, conforme regulamentação expedida nos termos desta Lei.
	Seção III
	Das Penalidades e das Medidas Administrativas
	Art. 23 As ações ou as omissões ocorridas no curso da autorização, bem como a prestação do serviço de transporte motorizado privado e remunerado de passageiros em desacordo com a legislação vigente ou os princípios que norteiam os serviços públicos, acarretam a aplicação, isolada ou conjuntamente, das penalidades previstas nesta Lei e especificadas em decreto, sem prejuízo de outras previstas no Código de Trânsito Brasileiro (CTB) e na legislação em vigor.
	§ 1º O poder de polícia administrativa em matéria do serviço de transporte motorizado privado e remunerado de passageiros será exercido pela Secretaria de Segurança Púbica, que terá competência para apurar infrações e responsabilidades, bem como impor as penalidades e as medidas administrativas previstas nesta Lei, sem prejuízo da competência originária do Prefeito municipal.
	§ 2º Constatada a infração, será lavrado o respectivo auto de infração, que originará a notificação a ser enviada à autorizatária do serviço de transporte motorizado privado e remunerado de passageiros, com as penalidades e as medidas administrativas previstas na legislação.
	§ 3º As autuações homologadas serão transformadas em penalidades pela Secretaria Municipal de Segurança Pública, que ordenará a expedição da notificação à autorizatária do serviço de transporte motorizado privado e remunerado de passageiros e, conforme o caso, ao condutor, oportunizando-lhes o exercício da defesa administrativa.
	Art. 24 A não observância aos preceitos que regem o serviço de transporte motorizado privado e remunerado de passageiros acarretará a aplicação dos seguintes procedimentos:
	I penalidades:
	a) multa;
	b) suspensão da autorização;
	c) revogação da autorização;
	d) descadastramento do condutor; e
	e) descadastramento do veículo;
	II - medidas administrativas:
	a) notificação para regularização;
	b) retenção, recolhimento ou remoção do veículo;
	c) recolhimento e apreensão de documentos ou equipamentos; e
	d) outras que se fizerem necessárias para assegurar a observância aos direitos dos usuários ou a correta prestação do serviço.
	§ 1º A revogação da autorização implicará sua devolução compulsória e de eventuais documentos correlatos, impondo à penalizada o afastamento do serviço de transporte motorizado privado e remunerado de passageiros do Município de Passo Fundo pelo prazo de 60 (sessenta) meses.
	§ 2º A aplicação da penalidade de descadastramento da função de condutor ensejará o afastamento do serviço de transporte motorizado privado e remunerado de passageiros do Município de Passo Fundo pelo prazo de 60 (sessenta) meses.
	Art. 25 A defesa da autuação poderá ser efetuada no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data de notificação de autuação por infração de transporte expedida à autorizatária do serviço de transporte motorizado privado e remunerado de passageiros, mediante requerimento escrito dirigido à Secretaria Municipal de Segurança Pública.
	§ 1º A notificação ao infrator suspende o curso da prescrição e os efeitos da autuação.
	§ 2º O deferimento do pedido ensejará o cancelamento da autuação.
	§ 3º Esgotado o prazo sem a apresentação da defesa, ou, se apresentada, tenha o processo sido julgado improcedente, será aplicada a penalidade correspondente à autuação, mediante notificação ao penalizado.
	§ 4º Da aplicação da penalidade, caberá recurso escrito para decisão final do secretário de Segurança Pública, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da data de notificação de imposição de penalidade.
	Art. 26 Às infrações punidas com multa, independentemente da incidência de outros procedimentos, serão atribuídos os seguintes valores:
	I - 500 (quinhentas) UFMs, em caso de infração leve;
	II - 750 (setecentas e cinquenta) UFMs, em caso de infração média;
	III - 1000 (um mil) UFMs, em caso de infração grave; e
	IV - 3000 (três mil) UFMs, em caso de infração gravíssima.
	Art. 27 A execução do serviço de transporte motorizado privado e remunerado de passageiros por pessoas físicas, isoladamente, ou por pessoa jurídica que não possua o respectivo termo de autorização emitido pelo Município de Passo Fundo ensejará a autuação do infrator por transporte clandestino, nos termos do art. 55 da Lei Complementar nº 405, de 09 de janeiro de 2017, e alterações posteriores.
	CAPÍTULO III
	DA UTILIZAÇÃO DE MOTOCICLETAS
	Art. 28 Quando a operação se utilizar de motocicletas, as autorizatárias deverão observar as normas quanto à segurança dos passageiros e formação dos condutores emitidas pelos órgãos de trânsito municipal, estadual e federal.
	Art. 29 É obrigação da autorizatária disponibilizar ao passageiro os Equipamentos de Proteção Individual (EPI) exigidos pela Legislação de Trânsito.
	Parágrafo único. Tratando-se de equipamento não descartável, é obrigação da autorizatária zelar pela higiene e conservação do EPI disponibilizado ao passageiro, devendo o equipamento estar à disposição para ser vistoriado pela Secretaria de Segurança Pública sempre que a autoridade entender pertinente a medida.
	Art. 30 Não se aplicam as regras contidas no inciso IV do artigo 8º, no artigo 9º, caput e incisos I, II e III, e no parágrafo único do artigo 11, quando a operação se utilizar de motocicletas.
	CAPÍTULO IV
	DISPOSIÇÕES FINAIS
	Art. 31 As autorizatárias do serviço de transporte motorizado privado e remunerado de passageiros poderão disponibilizar ao Município de Passo Fundo, sem ônus, equipamentos, programas, sistemas, serviços ou qualquer outro mecanismo físico ou informatizado que viabilize, facilite, agilize e dê segurança à fiscalização de suas operações pelos órgãos competentes.
	Parágrafo único. O disposto neste artigo abrange a manutenção de todas as condições necessárias à fiscalização da atividade durante o período de vigência do credenciamento, sendo encargo exclusivo das autorizatárias do serviço de transporte motorizado privado e remunerado de passageiros que voluntariamente optarem por proporcionar esses meios de fiscalização, independentemente dos instrumentos e das competências próprias do Município de Passo Fundo.
	Art. 32 As secretarias, os órgãos e as entidades municipais intervenientes na matéria de que trata esta Lei ficam autorizadas a receber bens e serviços em doação para o cumprimento das finalidades relacionadas às suas respectivas esferas de atuação.
	Parágrafo único. Os interessados poderão indicar a destinação específica dos bens e serviços e encaminhar suas propostas diretamente às secretarias, aos órgãos e às entidades municipais destinatárias, aos quais competirá a análise jurídica da proposta e o seu atendimento ao interesse público.
	Art. 33 A autorização para a exploração do serviço de transporte motorizado privado e remunerado de passageiros será válida, inicialmente, pelo prazo de até 18 (dezoito) meses.
	§ 1º Transcorridos 12 (doze) meses da vigência desta Lei, o Município de Passo Fundo promoverá a análise e a reavaliação do serviço de transporte motorizado privado e remunerado de passageiros, bem como eventuais adequações na legislação que se fizerem necessárias.
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