
 
 

Decreto N.º 073/2018. 

 

 

EMENTA: Regulamenta a Lei Municipal N.º 3.094/2018, 

na forma permissiva de seu Artigo 13, e dá outras 

providências. 

 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PETROLINA, DO ESTADO DE PERNAMBUCO, no uso de 

suas atribuições, e; 

 

CONSIDERANDO que o serviço de transporte individual privado de passageiros baseado em 

tecnologia de comunicação em rede, de que trata a Lei Municipal N.º 3.094/2018, é novo no âmbito deste 

Município, o que faz necessitar de aplicação de fase de transição para que todos, operadores e usuários, 

possam se adequar às regras sem com isso comprometer o funcionamento desse meio de transporte; 

 

CONSIDERANDO o quanto disposto no Inciso VII, do Artigo 60, da Lei Orgânica do Município, 

combinado com o Artigo 13, da Lei Municipal N.º 3.094/2018, os quais permitem ao Chefe do Poder 

Executivo Municipal a prerrogativa de regulamentar todo o conteúdo da Lei Municipal N.º 3.094/2018; 

 

DECRETA: 

 

Art. 1º. Até o ano de 2021, a idade máxima dos veículos, de que trata o Artigo 5º, alínea “a”, da 

Lei Municipal N.º 3.094/2018, será de 08 (oito) anos para veículos movidos a gasolina, álcool e outros  

combustíveis fósseis; 

 

Art. 2º. O dístico de que trata o Inciso VIII, do Artigo 10, da Lei Municipal N.º 3.094/2018 será 

atendido por meio de adesivo interno, a ser afixado no vidro dianteiro do automóvel; 

 

Art. 3º. A abstenção dos prestadores do STIP de parar para fins de captação de passageiros, 

de que trata o Inciso II, do Artigo 10, da Lei Municipal N.º 3.094/2018, não se aplica para chamados 

decorrentes do aplicativo; 

 

Art. 4º. Os prestadores do STIP terão o prazo de até 1º de Janeiro de 2019 para se adequar às 

demais disposições da Lei Municipal N.º 3.094/2018. 

 



 
 

Art. 5º. Em face de a competência fiscalizadora ter sido delegada à AMMPLA por meio do 

Artigo 2º, da Lei Municipal N.º 3.094/2018, fica a ela determinada, no prazo máximo de 90 (noventa) dias, a 

regulamentação por meio de portaria do custo de emissão do certificado anual de autorização, assim como 

das taxas de emissão e de renovação anual de que trata o Artigo 4º da referida Lei Municipal 

 

Art. 6º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se todas as 

disposições em contrário. 

 

Gabinete do Prefeito, em 20 de Setembro de 2018. 
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