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Lei n.°212

Prefeitura Municipal de São Félix do Xingu
Av. 22 de Marco, s/n. 11 - Centn>/6K.3XO-000 Fonus: {91)435 - l 197/1240/1254

São Félix do Xingu - PA, 30 de agosto de 2002
A P R O V A D O

INSTITUI
O SERVIÇO
DEHIDROVIÁRIO INDIVIDUAL DE PASSAGEIROS E
CARGAS NESTE MUNICÍPIO E
DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de São Félix do Xingu, Estado do Pará, no uso de suas
atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprova e ele sanciona a seguinte lei :
CAPÍTULO I
SEÇÃOI
DA COMPETÊNCIA
Art. 1° - Compete à Secretaria de Finanças em conjunto com a Secretaria de
Administração, a outorga de concessões, permissões, autorizações, planejamento,
regulamentações, fiscalização, controle dos serviços de transporte Hidroviário coletivo de
passageiros e cargas dentro deste Município de São Félix do Xingu, Estado do Pará.
Art. 2° - A outorga será procedida em forma de decreto a empresas
particulares aqui denominadas transportadoras.
Art. 3° - Não estão sujeitas às disposições desta lei, o serviço de transporte
realizados sem objetivo comercial, por entidades públicas ou particulares.
Art. 4° - Todo e qualquer procedimento será evidenciado observando-se as
disposições legais previstas na Lei 8.666/93 e posteriores alterações.
CAPÍTULO II
SEÇÃO I
DO PLANEJAMENTO, CRIAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DOS SERVIÇOS.
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Art. 5° - As Secretarias acima citadas, procederão o levantamento, estudo e
classificação dos serviços já existentes, com observância de critério, regime de exploração,
através de concessão, permissão ou autorização, nos termos desta lei.
Art. 6° - Observando os critérios de que trata o artigo anterior, a outorga
será concedida por prazo determinado, devendo sua licença ser renovada anualmente, de
modo a satisfazer as necessidades públicas face o serviço já prestado.
Art. 7° - A autorização de novos serviços a serem apurados deverá obedecer
os seguintes princípios :
I
Necessidade de transporte com aproveitamento no mínimo de 70 %
(setenta por cento) da demanda;
II - Possibilidade de exploração - Travessia que ofereça segurança ;
III
Consideração
de mercado
evitar redução do coeficiente de
aproveitamento de outros serviços já existentes;
IV - Capacidade da empresa para oferecer serviços contínuos e de boa
qualidade;
Art. 8° - No caso de criação de novo Município ou de desmembramentos da
área atual, ou caso seja feita alguma ponte, não cabe aos permissionários indenização dos
serviços ou de redução de lucros.
Parágrafo Único - O disposto neste artigo refere-se somente ao serviço de
transporte coletivo hidroviário de passageiros e cargas municipal.
SEÇÃO II
DA ADJUDICAÇÃO DOS SERVIÇOS
Art. 9° - A criação de novas travessias compete a CPL
Comissão
Permanente de Licitações que procederão a licitação pública nos termos da Lei das
licitações, mediante Concorrência Pública firmando-se contrato com o vencedor ou
vencedores.
Art. 10
As concorrências públicas serão precedidas de editais que
conterão entre outros, os seguintes elementos :
I - Local, dia e hora da realização;
II - Local ou pessoa que receberá as propostas;
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III -- Forma condições e apresentação da proposta e o valor exigido da

caução;
IV
Planejamento de criação, condições e características do serviço,
número de embarcações, horário de partida e chegada e pontos de embarque.
V - Capital mínimo a integralizar;
VI
Condições de manutenção do equipamento, serviço de mecânica
próprio e condições de atender as embarcações em qualquer parte de percurso;
VII - Características das embarcações;

VIII - Prazo para o início do serviço;
IX - Quitação com o fisco Municipal;
X- Outras especificações conforme entender a CPL.
Art. l l - O julgamento da concorrência de que trata esta seção, se fará de
acordo com o disposto no edital de concorrência pública aberta para esse fim.
Art. 12
Com o vencedor ou vencedores, será firmado contrato de
concessão, permissão ou autorização, devendo o vencedor apresentar no prazo marcado
para o início do serviço toda a documentação necessária para a concessão.
Art. 13

A Permissão, Concessão ou Autorização poderá ser cassada

quando :
I - Houver sido apurada a desobediência aos preceitos regulamentares;
II
Houver inadimplência das obrigações assumidas no contrato de
Permissão, Concessão ou Autorização;
I I I - Quando houver o abandono parcial ou total dos serviços;

IV - Por falência da Empresa Concessionária;
V - Deixar de executar o horário ordinário sem justificativa válida por três
vezes consecutivas ou dez vezes intercaladas;
VI - Nos demais casos previstos no edital de concorrência, atendendo aos
preceitos da Lei Licitações Públicas.
Parágrafo Único - O processo de cassação será julgado pela CPL no prazo
de l 5 dias a contar do recebimento da denúncia da infração.
SEÇÃO I I I
DA AUTORIZAÇÃO
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Art.14 - A adjudicação dos serviços pelo regime de Autorização far-se-á
quando o interessado requerer junto à CPL a sua formalização, qual se dará mediante a
assinatura de "Contrato de Prestação de Serviços" pelas partes.
Art. 15 - Constarão do contrato, cláusulas específicas relativas à prestação
de serviços.
Art. 16 - O prazo máximo de concessão será de trinta anos, podendo ser
prorrogado por interesse das partes por igual período.

SEÇÃOIV
DOS CONTRATOS
Art. 17 - A Concessão, Permissão ou Autorização será objeto de contrato,
que conterá obrigatoriamente as seguintes cláusulas :
I - Identidade das partes;
II - Especificação da travessia;
III -- Características do local da travessia, tais como rampa de acesso e
outros;
IV - Obrigação da transportadora quanto à oferta e demanda;
V - Cumprimento de horário;
VI - Número de balsas e de capacidade de transporte e suas características;
VII - A impossibilidade de alterar ou modificar o serviço autorizado;

VIII -- Obrigação da transportadora quanto à prioridade de transporte de
passageiros e de carga;
IX - Obrigação da transportadora em renovar anualmente o certificado de
vistoria;
X - Obrigação da Prefeitura em renovar a tarifa, assegurando o equilíbrio
económico e financeiro;
XI - Obrigação da Transportadora em renovar a frota quando assim for
determinado pela CPL mediante instrução do Executivo;
XII
Cumprimento da legislação pertinente ao transporte conforme
orientação da capitania dos portos, por parte da transportadora;
XIII - Prazo de duração da Concessão, Permissão ou Autorização;
XIV - Critério para cassação;
XV - Fórum competente .
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Parágrafo Único - Para a assinatura do contrato a licitante vencedora ou as
licitantes vencedoras deverão apresentar :
I
Fotocópia autenticada da apólice de seguro obrigatório de
responsabilidade civil;
II
Fotocópia autenticada da apólice de seguro facultativo de acidentes
pessoais;
III - Fotocópias autenticadas dos certificados de registro das embarcações
destinadas às linhas especificadas.
Art. 18 - O prazo do contrato será de no máximo trinta anos, sendo
permitida a renovação nos termos da lei, mediante a aprovação por parte da CPL desde que
as condições e cláusulas sejam as mesmas do contrato anterior no que concerne à prestação
dos serviços.
Art. 19 - Firmado o contrato de Concessão, Permissão ou Autorização, a
Administração expedirá certificado sem o qual a transportadora não poderá iniciar os
serviços.
§ 1° - O Certificado será em modelo padrão e constará dos seguintes dados :
I - Nome da transportadora e número de registro junto à Prefeitura;
II - Número da concessão e tipo de serviço;
III - Extensão total da travessia;

IV - Horários de partida e de chegada ao ponto final;
V - Número de viagens ordinárias.
§ 2° - O Certificado deverá ser atualizado quando houver alteração em
quaisquer de seus itens.
Seção V
DA TRANSFERÊNCIA DO SERVIÇO
Art.20 - A Prefeitura não permitirá em hipótese alguma, a transferência a
terceiros da Concessão, Remissão ou Autorização, salvo sub locação dos serviços mediante
interesse da administração pública.
Parágrafo Único - Qualquer infração neste sentido implicará na cassação da
licença para a prestação dos serviços.
CAPÍTULO III
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SEÇÃOI
DO CADASTRO DA TRANSPORTADORA
Art. 21 - Os serviços de que trata esta lei somente poderão ser executados
por transportadoras cadastradas na Prefeitura.
Parágrafo Único - Para obtenção do cadastro, as transportadoras deverão
através de requerimento por escrito, especificar as modalidades de serviços que pretendem
executar, além dos seguintes documentos :
I - Instrumento constitutivo da Junta Comercial de qualquer Estado do
União, no qual conste como objetivo a execução de serviços de transporte hidroviário
coletivo de passageiros e/ou cargas;
II - Comprovação do capital registrado;
III • Comprovação de propriedade de no mínimo duas balsas e dois
rebocadores apropriados para o serviço;
IV - Prova de regularidade Fiscal, Trabalhista e Previdenciária;
V -- Certidão Negativa Criminal;
VI - Fotografias coloridas das embarcações, traseira laterais esquerda e
direita e dos rebocadores;
Art. 22 -• Deferido o pedido de registro, para receber o certificado de
registro cadastral deste, a transportadora deverá apresentar DAM pago junto à Prefeitura.
Parágrafo Único
O registro deverá, obrigatoriamente, ser revalidado
anualmente.
SEÇÃO II
DOS EMOLUMENTOS E DAS CAUÇÕES
Art. 23 -- Os interessados recolherão a favor do Município, a título de
emolumentos os seguintes valores, através de DAM:
I - Requerimentos, Certidões, Atestados, 2a via de does
II - Certificado de vistoria
III - Autorização para viagem especial
IV - Autorização para mudança de horário
V -- Termo de obrigação para exploração
VI - Termo de Concessão, Permissão ou Autorização para exploração
VII - Certificado de registro cadastral da empresa

10UFMSFX
10UFMSFX
30 UFMSFX
30 UFMSFX
30 UFMSFX
100 UFMSFX
100 UFMSFX
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CAPÍTULO IV
SEÇÃO I
D AS T ARI F AS

Art- 24
A fixação das tarifas de transporte hidroviário coletivo de
passageiros e bagagem será baseado no serviço operacional e justa remuneração do capital
investido.
*Art. 25 - Periodicamente serão reexaminadas as tabelas de preços das
tarifas e, havendo alteração dos custos operacionais proceder-se-á ao reajuste tarifário,
publicando-se os novos coeficientes e os valores atualizados.
Parágrafo Único - O Reajuste de que trata o "caput" deste artigo será
procedido mediante requerimento da transportadora, devidamente fundamentado, analisado
e julgado pela CPL.
8 Art

26 - As tarifas entrarão em vigor na data estipulada por portaria do

Prefeito Municipal.
Art. 27 - Para possibilitar a composição tarifária, a Administração Pública
poderá estabelecer plano padrão de contas padrão de contas para a escrituração das
transportadoras e modelos de impressos para o registro.
§ 1° - AS transportadoras serão obrigadas a fornecer, quando solicitadas :
I - Balanço e conta de lucros e perdas;
II - Dados estatísticos;
III - Outros documentos necessários, nos prazos especificados.
§ 2° - Sempre que for necessário, a Administração Pública poderá efetuar
auditorias a fim de verificar a exatidão das informações prestadas pela transportadora.
Art. 28 -- E proibido cobrar do passageiro qualquer importância além do
preço da tarifa.

Art. 29 - As transportadoras serão obrigadas a proporcionar aos passageiros
e/ou cargas, seguro de acidente pessoal que será incluso no bilhete de passagem.
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SEÇAO II
DOS BILHETES DE PASSAGEM
Art. 30 - Os bilhetes de passagens serão emitidos em pelo menos duas vias,
sendo uma destinada ao passageiro, a qual não poderá ser recolhida pela empresa
transportadora e a outra via deverá ser arquivada na transportadora.
§ 1° - As transportadoras deverão apresentar na Prefeitura os blocos com
bilhetes de passagens para registro e autorização;
§ 2° - A administração municipal conferirá mensalmente os bilhetes
recolhidos;
Art. 31 - Constarão nos bilhetes de passagens as seguintes informações :
I - O nome e endereço da transportadora e o seu número do CNPJ;
II - Preço da passagem;
III - O número do bilhete combinando suas vias e série;
IV - Origem e destino;
V - Data e horário da viagem;
VI - Data da emissão da passagem.
Art. 32 - A venda de passagem será procedida direta e obrigatoriamente
pela transportadora.
CAPÍTULO V
SEÇÃO I
DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
Art. 33 - Os serviços serão executados conforme padrões técnicos e
esquemas operacionais, aprovados pela Prefeitura, tanto nas viagens em horários ordinários
quanto nas viagens em horários extraordinários.
Parágrafo Único - É proibido o transporte em itinerários fora daqueles
aprovados pela administração municipal para os quais são emitidas as licenças de
transporte.
SEÇÃO II
DAS EMBARCAÇÕES
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Art. 34 -- Só serão utilizados nos serviços de transporte hídroviário de
passageiros, embarcações que estiverem de acordo com as especificações da Capitania dos
Portos.
Art. 35 - Anualmente será procedida a vistoria das embarcações das
transportadoras que pagarão a título de emolumento o valor correspondente a dez Unidades
Fiscais do Município de São Félix do Xingu, Estado do Pará - UFMSFX, por unidade.
§ 1.° - Independente de vistoria poderá ser determinada a retirada das
embarcações que não satisfaçam as exigências mínimas de segurança e conforto, até que
sejam reparados e novamente vistoriados.
§ 2.° - Não será permitida em qualquer hipótese, a utilização de embarcações
sem o porte do certificado válido de vistoria anual do mesmo.
SEÇÃO III
DO PESSOAL DAS TRANSPORTADORAS
Art. 36 - Os procedimentos de admissão e controle de saúde e o regime de
trabalho dos funcionários, observando o disposto nas leis trabalhistas serão regulados em
normas complementares, somente podendo exercer a função de condução das embarcações
nas transportadoras durante a execução dos serviços, pessoa que com ela mantenha
vínculo empregatício através de CTPS assinada.
Art. 37 - O pessoal das transportadoras, cujas atividades se exerçam em
contato permanente com o público, deverá:
I - Conduzir-se com atuação e urbanidade;
II - Apresentar-se uniformizado e identificado;
III - Manter a compostura;
IV - Dispor de conhecimento sobre todo o sistema de transporte.
Art. 38 - A Administração Pública Municipal poderá exigir o afastamento
de qualquer preposto que, em apuração sumária, assegurado o direito de defesa, for
considerado culpado em grave violação do disposto nesta lei.
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Art. 39 - Sem prejuízo do cumprimento dos demais deveres previstos na
legislação de trânsito, o condutor será obrigado a:
I - Conduzir a embarcação de modo que não ponha em risco a segurança e
o conforto dos passageiros;
I I -- Não colocar em movimento a embarcação sem que sejam tomadas
todas as providências para que os passageiros e/ou cargas e veículos estejam devidamente
acomodados;
III - Prestar à fiscalização, quando solicitado, os esclarecimentos que lhe
competem;
IV -- Exibir ou entregar à fiscalização, quando solicitado, contra recibos,
documento de licença da embarcação ou outros documentos que lhe forem exigidos.
Art. 40 - Os demais componentes da equipe além de observarem o disposto
no artigo anterior deverão:
I-

Auxiliar o condutor;

II-

Diligenciar pela manutenção da ordem e limpeza na embarcação;

III- Não fumar e não permitir que fumem ou consumam bebidas
alcoólicas dentro da embarcação;
IV- Alertar os passageiros em relação ao esquecimento de objetos na
mesma.
Art.41- Justifica-se a recusa de transporte ao passageiro quando:
I-

Se encontrar em estado de embriagues;

IIEstiver em trajes impróprios aos padrões morais e que possam ser
ofensivos a moral pública;
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III-

Demonstrar comportamento escandaloso ou impróprio;

IV-

Quando a lotação estiver completa;

V-

Não se identificar ao ser solicitado.
CAPÍTULO V
SEÇÃOI
DAS INFRAÇÕES E PENALIDADES

Art.42- A infração do disposto nesta Lei sujeitarão ao infrator, conforme a
natureza da falta as seguintes penalidades:
I-

Advertência;

II - Multa;
III - Afastamento do serviço, o empregado ou preposto;
IV - Apreensão da embarcação;
V - Retenção da embarcação;
VI - Declaração de inidoneidade;
VII - Cassação da concessão, permissão ou autorização.
Art.43- A pena de advertência será aplicada por escrito, sendo necessário o
recebimento desta por parte do infrator, sob pena de ser invalidada.
Parágrafo único - Caso o infrator não queira receber advertência, será
considerada entregue mediante a assinatura de duas testemunhas que a comprovem.
Art.44- A retenção da embarcação se dará nos seguintes casos:
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I - Não conduzir em local visível certificado de vistoria anual e quadro de
preço de passagem;
II - Ser encontrados documentos obrigatórios adulterados ou vencidos;
III - Não apresentar condições de higiene, conservação e funcionamento
em ordem;
Parágrafo Único - - Na hipótese de retenção da embarcação esta será
ancorada até que esteja em condições de uso, depois de regularizadas as falhas constatadas
e a transportadora será obrigada a remover sua imediata substituição.
Art.45- A apreensão da embarcação se dará quando:
I - Não oferecer condições de segurança;
II -- Apresentar-se fora das características aprovadas pela Capitania dos
Portos;
III - Efetuar viagem em horário não permitido;
IV - Efetuar viagem especial sem autorização;
V - For constatada a ausência ou defeito de equipamento obrigatório.
§ 1° - Na hipótese de apreensão ou retenção, a embarcação somente será
liberada após comprovada correção da irregularidade e apresentação do DAM pago a título
de multa, o valor relativo a 100 (cem) UFMSFX.
§ 2° - No caso de apreensão, a embarcação ficará no local em que a
Prefeitura determinar.
Art.46 - - Fica desde já autorizada eventual regulamentação desta Lei
mediante Decreto do Executivo Municipal.
Art.47 - É de competência das Secretarias Municipais de Finanças e
Administração a resolução dos casos omissos que por ventura surgirem.

v
;

ESTADO DO PARA
Prefeitura Municipal de São Félix do Xingu
Av. 22 de Março, s/n.° - Centro/68.380-000

Fones: (91) 435 - 1197/1240/1254

Art.48 - Esta lei entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as
disposições contrárias.
Prefeitura Municipal de São Félix do Xingu, Estado do Pará, aos trinta dias
do mês de agosto de 2002.

ANTONIO-PAULTNO DA SILVA
Prefeito Municipal

