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Estado de Sergipe 
Municipio de Malhador 
Gabinete da Prefeita 

LEI NO 479/2017 
DE 30 DE MAIO DE 2017 

Institui e Regulamenta o servigo de o 
Transoorte Passaqeiros em Onibus, 

Vans e Micro Onibus Cria Itinerarios 
e da outras provid6ncias. 

ELAYNE OLIVEIRA DE ARAOJO, Prefeita do Municipio de Malhador, Estado 
de Sergipe: 

Fago saber que a Camara Municipal de Vereadores de Malhador, Estado de 
Sergipe, aprovou e eu sanciono a seguinte Lei: 

CAPITULO I 
DAS DISPOSICOES PRELIMINARES 

Art. 10 Esta lei regulamenta o transporte pUblico de rassaaeiros em O nibus. 
vans e Micro unibus, que reger-se-ao pelas disposic6es do CNTB 一 C6diao 
Nacional de Transito Brasileiro. 

Art. 20 Fica reconhecido, em todo o territ6rio do Municioio de Malhador. o 
servIgo de transporte pUblico de passageiros em Onibus, Vans e Micro Onibus, 
e cabera ao Municipio a administragao e fiscalizagao do mesmo, atrav6s da 
sua Secretaria Municipal de lnfraestrutura, com o "referendum" da Prefeita do 
Municipio. 

Art. 30 Ficam criados os Itinerarios e estipulado o numero de concess6es 
conforme anexo, que faz parte integrante da presente Lei. 

Art. 40 0 servigo de Transporte de Passageiros sera explorado em carater 
continuo e permanente, sob o regime de permissao. 

Art. 50 Observadas as exig白ncias desta Lei, poderao ser Permissionarios dos 
servi9os: 
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1 一Empresas devidamente constituidas; 
II一Profissionais aut6nomos; 
'It 一Cooper飢ivas. 

CAPITULO II 
DOS REQUISITOS PARA A EXECUGAO DOS SERVIGOS 

Art. 60 Sao requisitos para a pr飢ica da atividade profissional prevista nesta lei: 

I -habilitagao para conduzir veiculo auto motor compativel com a categoria do 
veiculo conduzido, respeitado o limite de capacidade de passageiros; 

II一portar comprovante de seguro, para passageiro e do veiculo; 

川－ cadastro perante 6 rgao de transito competente da localidade da prestagao 
do servi9o, o qual deve ser anualmente renovado, com a respectiva vistoria do 
、，ロ i('1 tIr 

器pe品vera器oa慧ser equipado com tacografo e n"o ter data de fabrica「ao 

V 一 os veiculos acima de 20 anos de fabricagao terao 03 anos para se 
adequarem na forma da lei. 

Art. 70 E requisito para o cadastramento que, o profissional a que se refere esta 
lei, nao possua antecedentes criminais nem esteja respondendo por crime 
doloso. 

Art. 80 Para cada veiculo autorizado a exploragao do servigo de transporte de 
passageiros, a secretaria Municipal de lnfraestrutura expethra um aivara ae 
Permissao contendo, entre outros os seguintes dados: 

1一nome do Permissionario; 
II一 identificacao do veiculo; 
III 一 c飢egoria para a qual o veiculo esta autorizado; 
lv一 prazo de validade 
V一 nome do motorista registrado. 
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Art. 90 A Dermiss含o "Rr自 nnnnロ_jI -jっ hハm 、，つIIH一Hハ Hーハ； 1. .＿、＿__ ___. 二二二二＿二で、」 r、ツ09ビ9りIt U(Jl、じeuiva com vaiiaaae de 01 (um) ano, podendo ser 
renovada a cada 12 (doze) meses),a crit6rio da Adminis丘ag言。， －、「－-－、．----. 

Art. 100 A permissao poder白  ser cancelada: 

1 一A pedido do permissionario; 

サ＿二：馴タso,de pe『中 do direito de exercer a profissao por parte do 
permisslonarlo (suspensao da CNH); 	 . 	、 	「－------ 

Ill一 Falecimento do permission白rio 

CAPITULO Ill 
DOS VEICULOS 

Art. 110 A permissao para o transporte de passageiros, dar-se-a, apos rigorosa 
vistoria pela Secretaria Municipal de lnfraestrutura, que levar白  em conta os 
requisitos de mecanica, seguranga e apar6ncia do veiculo. 

Art. 120 Os veiculos nao pode庖o em hip6tese alguma ter suas caracteristicas 
originais alteradas, ou ainda ter instalados acess6rios que a alterem. 

Art. 130. Os Veiculos deverao ser identificados atrav6s de plotagem de acordo 
com a bandeira do Municipio atrav6s de Decreto a ser expedido pelo Poder 
Executivo, para que toda a populagao possa identifica-los de forma r自pida e 
seaura. 

Art. 140 Em casos omissos na presente Lei serao aplicados subsidiariamente 
os institutos da Lei 310/2008. 

Art. 150 Essa Lei entrara em vigor na data da sua publicagao, revogando os 
dispositivos em contr白rio. 

Elaynい断1向な雄滴陥可。  
P refe 
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ANEXO UNICO 

Itinerário ÔNIBUS VAN 
MICRO 
ÔNIBUS 

SIEBRA 01 01 - 

RIO VERMELHO- MALHADOR 01 01 - 
ALECRIM-MALHADOR 03 01 02 

POW TERREIRO-MALHADOR 01 01 - 

PALMEIRAS- MALHADOR 02 01 02 

ANTAS -MALHADOR 02 01 02 

PORCINHOS-MALHADOR 01 01 - 
PINGA- MALHADOR 01 01 - 
DANDARA-MALHADOR 01 01 - 

TABUA-MALHADOR 01 02 - 

SACO TORTO- MALHADOR 03 02 - 
COJ. CRECHE- PRAÇA 25 DE NOVEMBRO 01 01 - 

COJ. MUTIRAO- PRAÇA 25 DE NOVEMBRO 01 01 02 

COJ. COQUEIRAL- PRAÇA 25 DE NOVEMBRO 01 01 02 

RUA SAO JOAO- PRAÇA 25 DE NOVEMBRO 01 01 - 

RUA NOVA BRASÍLIA - PRAÇA TÉRCIO VERAS 01 01 - 
COJ. MUTIRÃO - PRAÇA TÉRCIO VERAS 01 01 - 

COJ. COQUEIRAL - PRAÇA TÉRCIO VERAS 01 01 - 
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MENSAGEM 

Enot6rio que o sistema de transporte publico individual esta em crise, e nestes 
momentos o Municipio deve buscar medidas para viabilizar a condugao dos 
cidadaos, visando assim satisfazer o interesse pUblico. 

Esta lei em nada colide com a lei Municipal no 310/2008, que se refere ao 
transporte pUblico individual, e nao ao transporte particular indivudal. Conv白m 
resaltar, ainda, que se trata de servigo aberto ao pUblico, porque prestado 
segundo regramento, Municipal que tem por objetivo precipuo transportar toda 
a nossa comunidade em dias de feiras em itinerarios pr6-determinados, o que 
facilitara de sobremaneira a vida de nossos municipes. 

Assim, por ser medida necessaria, a atender os anseios sociais 白 que solicito 
aos colegas parlamentares a sua aprovagao. 

Elayne Oliveira I可勾寧h」o 
Prefeita 
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