
LEI MUNICIPAL Nº 2.660/11 – de 28 de abril de 2011 
 

“Cria o serviço de transporte de passageiro sob o regime de 

Fretamento no Município de Goiatuba e dá outras providências” 

 

A CÂMARA MUNICIPAL DE GOIATUBA, Estado de Goiás, APROVOU e eu, Prefeito 

Municipal, SANCIONO a seguinte Lei: 

   

Art. 1º - Fica criado no Município de Goiatuba o serviço de transporte de passageiro sobe o 

regime de Fretamento, que será regido pelas normas contidas na presente lei, como também 

no Regulamento que disciplina o serviço. 

 

§ 1º - O órgão competente para operar, planejar, cadastrar e fiscalizar o serviço de transporte 

de Passageiro sob o regime de fretamento é Superintendência Municipal de Transporte. 

 

§ 2º - A SMT poderá implementar proposta de modificações de quaisquer característica do 

serviço, a qualquer tempo e unilateralmente, objetivando atender as necessidades e 

conveniências do Poder Público Municipal, dos usuários, dos Autorizados e da Comunidade. 

 

§ 3º - A exploração do serviço de que trata esta Lei, será realizada por pessoa física e ou 

jurídica em caráter contínuo e permanente, comprometendo-se o autorizado com sua 

regularidade, continuidade, segurança, higiene, conforto e cortesia na prestação dos serviços, 

correndo por conta deste toda e qualquer despesa decorrente, inclusive as relativas a 

contratação de funcionários, recolhimento de encargos sociais, despesas operacional, 

manutenção dos veículos, tributos e demais encargos. 

 

Art. 2º - Entende-se por serviço de transporte de Passageiro sob o regime de fretamento 

aquele que: 

I - Se destina a condução de pessoas sem cobrança individual de passagem; 

II - Não está sujeito à tarifa do serviço de transporte coletivo urbano de linhas regulares; 

III - Não constitui linha regular de ônibus, com paradas e horários estabelecidos pelo Poder 

Público; 

IV - Não se caracteriza em serviço prestado ao público em geral, mas sim de forma exclusiva 

e eventual. 

 

Art. 3º - É livre a contratação privada, o valor e as condições da prestação do serviço entre o 

autorizado e a contratante. 

 

Art. 4º - Os serviços de Transporte de Passageiro sob o regime de fretamento classificam-se 

em: 

I  – serviço de fretamento contínuo; 

II – serviço de fretamento eventual. 

 

Art. 5º - Entende-se por fretamento contínuo aquele serviço prestado a uma pessoa jurídica e 

ou física mediante contrato escrito, tendo por objetivo o transporte de empregados ou 

dirigentes de Empresas por um determinado número de viagens correspondente a dias, 

semanas ou meses de trabalho. 



 

Art. 6º - Fretamento eventual é o serviço prestado a um cliente ou a um grupo de pessoas 

mediante contratação para uma viagem no âmbito do município de Goiatuba. 

 

Art. 7º - Somente serão autorizados a efetuar as modalidades de Serviço de Fretamento 

Contínuo; Serviço de Fretamento Eventual, aqueles veículos emplacados e licenciados no 

Município de Goiatuba, com vida útil máxima de 25 (vinte e cinco) anos para ônibus e 

micro-ônibus, e que deverão realizar vistorias na Superintendência Municipal de Trânsito 

conforme tabela abaixo: 

I - veículos com até 10 (dez) anos de vida útil, vistoria anual; 

II - veículos com vida útil acima de 10 (dez) anos, a vistoria será feita semestralmente; 

III - na vistoria, serão verificadas as condições mecânicas, elétricas, do chapeamento, pintura, 

estofamento e outros elementos de segurança dos veículos exigidos pelo CONTRAN ou 

SMT, bem como, requisitos básicos de higiene e conforto; 

IV – O veículo que for reprovado na vistoria prevista no caput deste artigo terá o prazo de até 

10 (dez) dias para apresentar o veículo para nova vistoria do(s) item(s) reprovado(s) sem 

pagamento de nova taxa de vistoria. 

 

Art. 8º - Aqueles veículos que não realizarem as vistorias nas datas estabelecidas estarão 

sujeitos ao pagamento de multa de 10 (dez) UFM por dia de atraso. 

 

Art. 9º - Para conduzir o veículo de transporte de passageiro sob o regime de fretamento, o 

motorista, deverá preencher os seguintes requisitos: 

I - ser maior de vinte e um anos; 

II - estar habilitado na categoria D; 

III – não ter cometido nenhuma infração grava ou gravíssima ou ser reincidente em infração 

média durante aos últimos doze meses; 

IV – ser aprovado em curso especializado nos termos da normatização do Conselho Nacional 

de Trânsito/CONTRAN, conforme suas Resoluções. 

 

DOS VEÍCULOS 

 

Art. 10 – O serviço de transporte coletivo de passageiro sob regime de fretamento, será 

executado por veículos que atendam as condições de segurança, conforto e higiene e mais as 

disposições do Código de Trânsito Brasileiro – CTB. 

 

§ 1º - Somente poderá ser licenciado para o transporte objeto desta lei, veículo automotor tipo 

ônibus e micro-ônibus, modelo rodoviário ou urbano destinado ao transporte de passageiro, 

com uma ou duas portas sem catraca. 

§ 2º - A inclusão (cadastro) ou a exclusão (baixa) de veículo da frota deverá ser previamente 

comunicada a Superintendência Municipal de Trânsito. 

 

§ 3º - O requerimento de baixa do veículo de transporte objeto desta lei deverá ser 

protocolada na Superintendência Municipal de Trânsito, anexando respectivo selo de vistoria. 

 

Art. 11 – O pedido de cadastro e autorização do veículo deve ser instruído com os 

respectivos documentos: 



I – Certificado de Registro do Veículo (CRV) ou Contrato de Compra e Venda de Veículo, 

devidamente registrado no ofício de Registro de títulos documentos, comprovando a 

propriedade do veículo; 

II – Certificado de Registro de Licenciamento Anual – CRLV atualizado. 

 

Art. 12 – Nos casos de acidente, roubo, incêndio e/ou outros fatores que inabilitem o uso do 

veículo autorizado para o serviço de transporte de fretamento, poderá a autoridade de trânsito 

do Município, autorizar em caráter precário e excepcional a substituição provisória do 

mesmo. 

 

§ 1º - A pessoa jurídica que necessitar retirar o veículo do serviço de transporte sob o regime 

de fretamento para a manutenção ou reparos deverá fazer uma petição por escrito a 

autoridade de trânsito municipal, justificando o ocorrido e solicitando a autorização para 

utilizar outro veículo em seu lugar anexando à petição uma cópia do CRLV do veículo em 

manutenção e a cópia do CRLV do veículo que fará o socorro. 

 

§ 2º - A petição deverá ser protocolada na Superintendência Municipal de Trânsito a 

autorização não poderá ser superior a 30 (trinta) dias. 

 

Art. 13 – A inobservância dos preceitos contidos nesta lei e nas demais normas e instruções 

complementares na Superintendência Municipal de trânsito sujeitarão à empresa infratora as 

seguintes penalidades: 

I – notificação; 

II – auto de infração; 

III – cassação de registro. 

 

Art. 14 - Será aplicada a empresa que presta o serviço de transporte de passageiro sob o 

regime de fretamento a pena da multa por infrações cometidas, inclusive por seus prepostos, 

nos seguintes casos: 

I - Deixar de atender as notificações/intimações ou determinações referentes ao serviço: 

MULTA de 30(trinta) UFM; 

II - Deixar de prestar as informações previstas nesta Lei: MULTA de 20(vinte) UFM; 

III - Utilizar o veículo sem o selo de vistoria: MULTA de 45(quarenta e cinco) UFM; 

IV – Alterar ou rasurar o selo de vistoria: MULTA de 45(quarenta e cinco) UFM; 

V - Ocorrer cobrança de tarifa a qualquer título no veículo: MULTA de 45(quarenta e cinco) 

UFM; 

VI - Deixar de realizar a vistoria anual/semestral e não submeter o veículo à vistoria e 

perícias nas datas estabelecidas pelo órgão gestor: MULTA de 10(dez) UFM; 

VII - Confiar à direção do veículo a motorista que não esteja cadastrado no órgão gestor, 

conforme exigência desta Lei: MULTA de 45(quarenta e cinco) UFM. 

 

§ 1º - As multas serão cobradas sobre o valor de Referência Municipal – UFM atualizado ao 

tempo de cobrança da mesma; 

 

§ 2º - As aplicações das Notificações são de competências da fiscalização de Trânsito dos 

servidores lotados no serviço de fiscalização de transporte da Superintendência Municipal de 

Trânsito de Goiatuba.  



 

Art. 15 – Será aplicada a pena de cassação de registro quando a empresa que presta o serviço 

de Transporte de passageiro sob o regime de fretamento: 

I - Desviar suas finalidades, agindo dolosamente em detrimento dos demais serviços de 

transporte; 

II - Transferir a autorização sem consentimento do Poder Público; 

III - Aplicada a pena a que se refere este artigo, a empresa somente poderá obter novo 

registro depois de dois anos transcorridos. 

 

DOS RECURSOS 

 

Art. 16 – Empresa autuada por infração prevista nesta Lei terá o prazo de 15(quinze) dias 

contados da lavratura do Auto de Infração ou notificação, o que ocorrer primeiro, para 

apresentar recurso junto a Superintendência Municipal de Trânsito de Goiatuba. 

 

Art. 17 – Decorrido o prazo de que trata o Art. 16, sem manifestação da parte, além de 

representar confissão quanto à matéria de fato, o infrator deverá no prazo de 90(noventa) 

dias, recolher o valor da multa que lhe foi imposta. 

I - Indeferido o recurso, o prazo conta a partir da comunicação da decisão 

II - Da decisão do art. 16 não caberá recurso para instância administrativa superior. 

 

Art. 18 – Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 

contrário, garantindo ao Executivo Municipal o prazo de 90(noventa) dias para a sua 

regulamentação. 

 

GABINETE DO PREFEITO DE GOIATUBA, Estado de Goiás, aos vinte e oito dias do mês 

de abril do ano dois mil e onze (28/04/2011). 

 

 

 

 

 

 

 

MARCELO VERCESI COELHO 

Prefeito Municipal 
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