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LEI MUNICIPAL DE N 01.495 DE 06 DE MARCO DE 2014
"DISPOE SOBRE A ExPL0RAcA0 DA All VI DADE RECREATIVA POR MEIO DE
VEICU LOS AUTOMOTORES E REBOCAVEIS CARACTERIZADOS E CONHECIDOS
POR "TRENZINHOS DA ALEGRIA" NO MUNICIPIO DE SAO JOSÉ DA BELA
VISTA".

CELIA MARIA DOS SANTOS FERRACIOLI, Prefeita Municipal de So José da Bela
Vista-Estado de Säo Paulo, no uso de suas atribuicOes legais que Ihe sào conferidas
faz saber que a Cmara Municipal APROVOU e EtA PROMULGA e SANCIONA a
seguinte LEI:

AP ROVA:
Artigo 12 - A exploraço, no rnunicIpio de So José da Bela Vista, da atividade
recreativa por rneio de velculos autornotores e rebocáveis popularmente conhecidos corno
"TRENZINHOS DA ALEGRIA", construldos, modificados e regularmente registrados para
esse fim é regido por esta lei.

Artigo 22 - Definem-se par esta lei corno "TRENZINHOS DA ALEGRIA" os veIculos
terrestres autornotores e rebocáveis, construldos ou modificados e que circularn na forma
da Lei 9.503/97 e das Resolucöes do Conseiho Nacional de Trânsito, independente da
categoria na qual estejam enquadrados e emplacados, sendo seu usa exclusivo em
transporte recreativo de passageiros voltado a diversào, ao lazer, ao entretenimento e
eventos püblicos ou privados, de forma segura, confortável e higiênica, respeitados os
demais institutos de direito e as disposicOes seguintes desta lei.
Parágrafo Unico - Ficarn excluldos desta lei as veIculos conhecidos como trios
elétricos, definidos coma caminho equipado corn aparelhagem sonora, que se torna uma
espécie de palco ambulante onde os artistas se apresentarn.

Art. 32 - Para fins de expedico de alvará, o veIculo utilizado para exercicio da
atividade prevista no artigo 12 deverá:
I - Possuir seu docurnento de registro e licenciamento, assim coma condutor
habilitado na forma da Lei 9.503/97 e Resoluçöes do Contran;
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II - Propagar som dentro dos limites permitidos, respeitados Os horãrios, locais e
prédios que impöem restricôes, observadas as demais disposiçöes desta lei; devendo
respeitar de forma rigorosa o silêncio nas proximidades de hospitais, igrejas, escolas, Lar
de repouso e prédios póblicos durante seu horário de funcionamento;
III - Possuir relatório técnico veicular de engenharia que demonstre a integridade
estrutural, a seguranca, a lotaco maxima e adequaçôes necessárias para o veIculo
utilizado.
Art. 4 - Para fins de operaço e serviço o interessado deverá observar e firmar
compromisso corn as seguintes prescricöes complementares de identificaco, conduta e
circulaçäo, além das já instituldas pelo Codigo de Trânsito Brasileiro:
I - 0 embarque e desembarque de passageiros nos velculos deve ocorrer somente
pelo lado direito da via pCiblica, corn o veIculo imobilizado e corn o som corn volume baixo
ou desligado;
II - Os passageiros entre 12 (doze) e 17 (dezessete) anos, devern ser identificados,
sendo permitido o transporte de menores de 07 (sete) anos de idade sornente em
equipamentos de segurança (cadeirinhas), ou outros reconhecidos e homologados
conforme disposto no Código de Trânsito Brasileiro;
III - Os prestadores do serviço de transporte recreativo e os transportados no
podero ocupar partes externas dos veiculos quando estes estiverem em movirnento ou
no, sendo que a lotaço maxima deverá ser respeitada corn rigor;
IV - No embarque, desembarque ou quando estiverern em operaco os velculos de
grande porte, em especial os ânibus e aqueles que possuem mais de urn piso, ficam
proibidos de estaciona rem próximos de fontes ou redes elétricas, sendo que independente
do porte fica proibido a fixaco ou o porte individual de mastros, bandeiras e hastes,
metálicas ou no, e de fogos de artifIclo que ejetern fitas ou partIculas rnetálicas, ainda que
coladas ou fixadas em papel;
V - Fica proibido o uso e consumo de álcool e cigarros nos velculos, estando estes
em operaço;
VI - Os transportadores do transporte recreativo devern coibir a "carona ou rabeira"
nos veIculos por meio de campanhas educativas, mensagens, anüncios e rnonitores
presentes, devendo orientar e zelar pela seguranca dos transportados, seja quando do
embarque, desembarque ou em operacäo;
VII - Os velculos deveräo ser identificados corn inscricöes que contenham o nome da
empresa ou do ernpresário individual, endereco e telefone;

VIII - As rnüsicas veiculadas nos "TRENZINHOS DA ALEGRIA" devem respeitar o
decoro, principairnente quando as atividades forem voltadas para o pblico infantil e
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adotescente, sendo que quando do transporte de crianças as rnüsicas DEVEM MANTER
CUNHO INFANTIL e serern escolhidas, expressarnente, pelo Contratante;
IX - Sempre deverá ser respeitado o lirnite de volume do som de acordo corn os
horários de operaço do transporte recreativo, cujo seu funcionamento será das 9 (nove)
horas da rnanh ate as 22 (vinte e duas) horas.

Art. 52 - A Iicenca de funcionamento concedida terá validade de 12 (doze) meses e
deverá ser solicitada no prazo de 30 (trinta) dias antes do inicio da atividade.
Parágrafo Unico - 0 prazo para renovaço da Iicença concedida será de 60 dias a
contar do vencirnento da validade do anterior.

Art. 62 - Em caso de inobservância ou de descumprimento desta lei e sem prejuIzo
das dernais sançöes administrativas, cIveis e penais cabIveis e aplicáveis por quem de
direito o infrator estará sujeito as seguintes medidas, de acordo corn a gravidade da
infraço:
- Advertência.
II - Suspenso da Licença por 30 (trinta) dias.
III - Suspensào da Licença por 90 (noventa) dias.
IV - Cassaçäo da Iicença por 2 (dois) anos.
V - Proibico de obter o alvará por 6 (seis) meses.
VI - Multa pecuniária de 100 (cern) UFESPs.

§ 12 - As infraçöes s5o classificadas em:
- Leves, quando do descurnprirnento aos dispositivos do artigo 32 e incisos I, II, V,
VI, VII e VIII do artigo 42;
II - Graves, quando do descumprimento aos incisos Ill e IV do artigo 42, da
reincidência de infraço leve e do desrespeito a suspenso ou cassacäo aplicadas.

§29 - Sero aplicadas as infracöes:
- Leves, as penalidades previstas:
a) no inciso I do caput quando da primeira ocorrência e;
b) nos incisos II e VI quando das dernais.
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II - Graves, as penalidades previstas:
a) no inciso Ill do caput quando da primeira ocorréncia e;
b) nos incisos IV e VI quando das demais.

§ 32 - Em todas as circunstâncias previstas de infracão o infrator contará corn o
prazo de 30 (trinta) dias após ser notificado para exercer seu direito a ampla defesa
e contraditório frente ao devido processo legal no âmbito administrativo;

Art. 72 - A partir da regu!amentacão desta lei os interessados na prestacão de

serviço de transporte recreativo terão o prazo de 90 (noventa) dias para adequacão
técnica dos itens apontados no relatório técnico veicular de engenharia disposto no inciso
IV do artigo 32 desta lei.

Art. 82 - 0 Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de 90 (noventa dias),

especialmente quanto aos procedirnentos para pedido de Alvará para exercIcio da
atividade e a forma de fiscalizacão.

Art. 92 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposicöes

em contrário.

São José da Bela Vista, em 06 de Marco de 2014.
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CELIA MA1(th DOS SANTOS FERRACIOLI
PREFEITA MUNICIPAL DE SAO JOSÉ DA BELA VISTA-SP
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Senhor presidente:

Segue em anexo cópia da Lei Municipal de n°1.495 de
sancionada e para as providências pertinentes.

Ate nd osa men te,

ANDRÉ LUIZ DARINI
SECRETARIO DE SEGURfi

STA
ÜBUCA MUNICIPAL

Ao Exmo.Sr.
VICENTE DE PAULA MASSINO

MD.Presidente da Câmara Municipal de
São José da Bela Vista-SP

06/03/2014 devidamente

