
 

DECRETO nº 84, DE 24 DE AGOSTO DE 2020. 
 

  
REGULAMENTA A APLICAÇÃO DA LEI 
MUNICIPAL Nº 2.489 DE 20 DE MAIO DE 
2020 QUE - DISPÕE SOBRE O SERVIÇO 
DE TRANSPORTE MOTORIZADO 
PRIVADO E REMUNERADO DE 
PASSAGEIROS NA CATEGORIA 
APLICAÇÕES DE INTERNET E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

          
                 
 

O PREFEITO DE DOM PEDRITO, no uso de suas atribuições 
legais conferidas pelo artigo 68, inciso VIII, da Lei Orgânica Municipal, com 
escopo na Lei Federal nº 12.587/2012, que - Institui as diretrizes da Política 
Nacional de Mobilidade Urbana; revoga dispositivos dos Decretos-Leis nº 
3.326, de 3 de junho de 1941, e nº 5.405, de 13 de abril de 1943, da 
Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), aprovada pelo Decreto-Lei nº 
5.452, de 1º de maio de 1943, e das Leis nº 5.917, de 10 de setembro de 
1973, e nº 6.261, de 14 de novembro de 1975; e dá outras providências - e 
nas disposições da Lei Municipal nº 2.489 de 20 de maio de 2020; 

 
Considerando a necessidade de regulamentar a Legislação 

Municipal sobre o desempenho da atividade de transporte individual 
motorizado por aplicativos no território municipal e em atendimento ao art. 
11-A da Lei Federal nº 12.587/2012;  

Considerando a autorização legislativa que possibilita a 
regulamentação da legislação supracitada mediante a expedição de Decreto; 

Considerando a necessidade de regulamentar o procedimento 
administrativo de registro de autorizatárias e motoristas que exploram o 
transporte individual através de aplicações de internet; 

Considerando a necessidade de fixar taxas, prazos e 
procedimentos administrativos para a atividade de transporte individual de 
passageiros através de aplicações de internet; 

Considerando a necessidade de regulamentar e disciplinar a 



 

fiscalização das infrações à Lei Municipal, bem como as transgressões ao 
Código de Trânsito Nacional; e, 

Considerando O Convênio nº 004/2019 firmado entre o 
Município de Dom Pedrito, Detran-RS, SSP e Brigada Militar;  

D  E  C  R  E  T  A: 
 

Art. 1º Fica regulamentada, de forma complementar à Lei 
Municipal nº 2.489 de 20 de Maio de 2020, a atividade de transporte 
individual motorizado de passageiros através de Aplicações de Internet no 
território do Município de Dom Pedrito. 

§1º Considera-se transporte individual motorizado e 
remunerado através de aplicativos aquele desempenhado na forma do artigo 
4º, inciso X da Lei Federal nº 12.587/2012, ou seja, o serviço remunerado de 
transporte de passageiros, não aberto ao público, para a realização de 
viagens individualizadas ou compartilhadas solicitadas exclusivamente por 
usuários previamente cadastrados em aplicativos destinados exclusivamente 
a transporte privado de passageiros e que cumpram os requisitos definidos 
na supracitada Lei Federal, além da Lei Municipal nº 2.489 de 20 de maio de 
2020. (Redação alterada pelo Decreto nº 87 de 03 de setembro de 2020) 

§2º Não são considerados aplicativos aptos a ser utilizados 
para transporte individual privado de passageiros todo e qualquer aplicativo 
de redes sociais ou conversação, tais como: Whatsapp, Facebook, 
Messenger, Telegram, Instagram e outros desse gênero; e, igualmente, não é 
permitida a realização de viagens individuais através de chamadas 
telefônicas ou via SMS, sob pena de enquadramento nas infrações previstas 
na Legislação Federal e Municipal que regula a atividade de transporte 
individual privado de passageiros. Redação alterada pelo Decreto nº 87 de 
03 de setembro de 2020) 

Capítulo I  

Do Procedimento Administrativo para Registro da Atividade 

Art. 2º A autorização, de que trata o art. 2º da Lei Municipal nº 
2.489 de 20 de maio de 2020, deverá ser requerida através de Protocolo 
junto ao setor competente do Município, na forma presencial ou através dos 
e-mails imprensa.pmdp@gmail.com ou 
secgovernodompedrito@hotmail.com.  

§1º No requerimento a autorizatária deverá declarar que possui 
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as ferramentas e preenche os requisitos legais exigidos pela Lei Municipal nº 
2.489, mais especificamente os constantes dos artigos 3º, 4º e 11. 

§2º Ao protocolar o requerimento a autorizatária deverá 
informar o nome do(s) aplicativo(s) que será utilizado na atividade, bem 
como o número de veículos e motoristas cadastrados, indicando os nomes, 
CPF e endereço dos condutores, bem como apresentando a CNH de cada 
um, na qual deve estar inserida a informação de exercício de atividade 
remunerada (EAR). 

§3º Conforme artigo 4º, inciso III, da Lei Municipal nº 2.489 de 
20 de maio de 2020, caberá às autorizatárias a avaliação dos requisitos e o 
cadastramento dos condutores, em respeito aos requisitos previstos na Lei 
Municipal que regula a matéria.  

§4º As autorizatárias que efetuarem o requerimento estarão 
sujeitas as taxas ordinárias de alvará de funcionamento e serão 
solidariamente responsáveis pelo recolhimento do tributo previsto no art. 18 
da Lei Municipal nº 2.489 de 20 de maio de 2020, o qual incidirá por veículo 
cadastrado e cujo fato gerador encontra previsão legal no art. 31, §1º da Lei 
Municipal nº 1.547 de 24 de dezembro de 2008. 

§5º A relação de condutores e motoristas a ser apresentada 
pela autorizatária deverá estar acompanhada da documentação exigida pelo 
art. 10, inciso I da Lei Municipal nº 2.489 de 20 de maio de 2020. 

§6º A relação de veículos a ser apresentada pela autorizatária 
deverá estar acompanhada da documentação exigida pelo art. 10, inciso II 
da Lei Municipal nº 2.489 de 20 de maio de 2020.  

§7º As autorizatárias devem manter atualizada, junto à 
Administração, a lista de condutores e seus respectivos veículos 
cadastrados, a qual ficará arquivada junto ao Departamento de Trânsito do 
Município.  

Art. 3º Os condutores que desejam desempenhar a atividade 
de motoristas de transporte individual motorizado através de Aplicações de 
Internet poderão efetuar o pedido de registro para tal fim junto à 
Administração Municipal, seja como pessoa física ou jurídica, porém, devem 
estar diretamente vinculados a uma autorizatária regularmente habilitada e 
autorizada junto ao Município de Dom Pedrito para o regular desempenho de 
sua atividade. 

§1º Os condutores poderão estar vinculados a mais de uma 



 

autorizatária, porém, neste caso, efetuarão o recolhimento de ISSQN de que 
trata o art. 18 da Lei Municipal 2.489 de 20 de maio de 2020 para cada uma 
das habilitações e cuja previsão legal consta do art. 31, §1º da Lei Municipal 
nº 1.547 de 24 de dezembro de 2008. 

§2º Os condutores que não tiverem em sua CNH a informação 
de EAR, deverão comprovar o pagamento da taxa correspondente junto ao 
DETRAN-RS para obter autorização provisória com prazo de 60 (sessenta) 
dias para apresentação da via original e levantamento da autorização 
definitiva.    

§3º É vedado aos condutores, sob pena de enquadramento nas 
infrações previstas na Lei Municipal e Código Nacional de Trânsito: 

I - a afixação de anúncios no veículo de corridas a preço fixo, 
ficando permitida a exploração dos espaços do veículo apenas para 
anúncios da aplicação utilizada ou anúncios publicitários de outros ramos de 
negócio, que não sejam vinculadas ao transporte praticado; 

II – a realização de corridas que não estejam sendo realizadas 
através de aplicação de Internet, sujeitando-se às infrações definidas em Lei 
e regulamentadas neste Decreto; 

Parágrafo Único. A violação do disposto neste artigo 
acarretará na notificação da autorizatária em que o condutor estiver 
cadastrado para cancelamento de seu registro, sem prejuízo de outros 
enquadramentos administrativos e penais. 

§4º É dispensável o registro solicitado pelo próprio condutor 
caso este esteja cadastrado através de uma autorizatária, na forma prevista 
no artigo anterior. 

Art. 4º Cumpridos todos os requisitos legais a administração 
emitirá autorização para a autorizatária no número de veículos informados 
em seu cadastro para que seja afixada em local visível do veículo, no para-
brisa dianteiro, para identificação pela fiscalização e usuários do serviço. 

 

Capítulo II 

Das taxas aplicáveis, dos prazos e procedimentos administrativos 

 Art. 5º O serviço de transporte privado motorizado individual 
de passageiros está sujeito à Legislação Tributária Municipal, instituída pela 
Lei 1.547 de 24 de dezembro de 2008 – Código Tributário Municipal -, sendo 



 

que: 

I – As autorizatárias estarão sujeitas às taxas e tributos 
previstos no Código Tributário Municipal para prestadores de serviços de 
transporte, e; 

II – Cada condutor estará sujeito ao recolhimento de alíquota 
fixa definida na Lei Municipal nº 1.547 de 24 de dezembro de 2008. 

§1º O prazo de emissão, pela administração, da autorização 
para o desempenho da atividade regulamentada neste Decreto é de 10 dias 
úteis a contar da apresentação de toda a documentação exigida para tal fim.  

§2º O prazo de validade da autorização definitiva para as 
autorizatárias é de 02 anos renovável por iguais períodos sempre que 
preenchidos os requisitos legais para o desempenho da atividade. 

§3º O prazo de validade da autorização definitiva para os 
motoristas é de 02 anos renovável por iguais períodos sempre que 
preenchidos os requisitos legais para o desempenho da atividade, porém, 
considerando-se automaticamente revogada no caso de o condutor estar 
vinculado à autorizatária que não esteja com a sua autorização em plena 
validade. 

§4º O procedimento administrativo de concessão de 
autorização iniciar-se-á com o protocolo do pedido de requerimento e será 
encerrado com a emissão da autorização ou o indeferimento do pedido, após 
avaliação pelos setores competentes das Secretarias da Fazenda, 
Planejamento e Governo. 

Capítulo III 

Da Fiscalização e Autuações de Infração 

Art. 6º A Fiscalização do cumprimento das disposições da Lei 
Municipal nº 2.489 de 20 de maio de 2020 ficará a cargo dos fiscais de 
tributos e de posturas do quadro do Município de Dom Pedrito, com apoio da 
Brigada Militar conforme disposições do Termo de Convênio nº 004/2019. 

  Art. 7º A atuação da fiscalização pelos agentes da 
administração pública municipal ou da Brigada Militar poderá ocorrer em 
conjunto ou separadamente.  

Parágrafo Único. Ao identificar infração à Legislação Municipal 
e consequentemente às disposições do Código de Trânsito Brasileiro o 
agente público, temendo por sua segurança, deverá certificar o ocorrido e 



 

submeter a autoridade superior para análise e encaminhamentos pertinentes.  

Art. 8º Considera-se infração à Legislação Municipal o 
exercício da atividade de transporte em desacordo com as disposições da 
Lei Federal nº 12.587/2012 e Lei Municipal nº 2.489 de 20 de maio de 2020, 
as quais, na forma do art. 15 da supracitada Lei Municipal, são classificadas 
da seguinte forma: 

I - Considera-se infração leve àquelas em que o condutor deixa 
de observar a afixação da autorização em local visível em seu veículo (para-
brisa dianteiro), bem como quando informar ou anunciar número de telefone 
para realização de corridas em modalidade diversa de aplicação pela 
internet; 

II – Considera-se infração média toda a transgressão à Lei 
Municipal ou ao Código de Trânsito Brasileiro, não classificada como infração 
leve, grave ou gravíssima nessas legislações, tais como a aceitação de 
corridas que não tenham sido previamente acionadas através de aplicativos; 

III – Considera-se infração grave toda a transgressão à Lei 
Municipal ou ao Código de Trânsito Brasileiro, não classificada como infração 
leve, média ou gravíssima nessas legislações, tais como a adoção de ponto 
fixo que não tenha sido designado para o transporte privado individual de 
passageiros por aplicativo, na forma do art. 7º, Parágrafo Único, da Lei 
Municipal 2.489 de 20 de maio de 2020; 

IV – Considera-se infração gravíssima toda a transgressão a 
Lei Municipal ou ao Código de Trânsito, não classificada como infração leve, 
média ou grave nessas legislações, em especial a conduta prevista no art. 
263, VIII do CTB. 

Parágrafo Único. Quando a infração à legislação Federal ou 
Municipal também se enquadrar em exercício ilegal da profissão a autoridade 
responsável pela autuação deverá encaminhar o expediente ao Ministério 
Público Estadual para a adoção das medidas cabíveis e de competência 
daquele órgão.  

Capítulo IV 

Disposições Finais 

Art. 9º Para fins de obtenção das licenças e autorizações 
previstas na Lei Municipal nº 2.489, de 20 de maio de 2020, os veículos 
devem estar com seu documento de rodagem e o seguro obrigatório 



 

devidamente recolhidos para o exercício em vigor, bem como sem a 
alteração de características que não tenham sido aprovadas pelo órgão 
competente, no caso, o DETRAN. 

Art. 10º A utilização do cadastro junto às autorizatárias como 
forma de burlar a fiscalização e manter a realização de corridas clandestinas, 
assim consideradas àquelas que não sejam registradas no aplicativo 
correspondente, acarretará, após o devido processo legal, na cassação da 
autorização, sendo vedada nova concessão de autorização ao infrator pelo 
prazo de 02 anos. 

Art. 11 É vedado ao condutor de transporte privado motorizado 
individual de passageiros por aplicativo a abordagem direta de passageiros 
em locais de grande fluxo de pessoas, não devendo, em qualquer hipótese, 
utilizar-se da via pública como ponto de publicidade de seu transporte que 
deverá ser praticado exclusivamente mediante aplicação de internet através 
de chamamento prévio pelo usuário. 

Art. 12 – Este Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação. 

PALÁCIO PONCHE VERDE, em 21 de agosto de 2020, 175º da Paz do 
Ponche Verde, 148º da Emancipação Política. 

 
 

                          MARIO AUGUSTO DE FREIRE GONÇALVES 
  PREFEITO 

 
REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE 
              

             
DANIEL BRUM SOARES 
   SECRETÁRIO GERAL 
          DE GOVERNO  


