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GOVERNO 
secretaria Municipal 
de Governo 

Lei n• 99412019, de 26 de Setembro de 2019 

Institui normas para coibir a 
atividade oco11ômica qua consista 
no transporte clandestino e/ou 
irregular de passageiros, no âmbito 
do Municlpio de Floriano e dá outras 
provld(mo/as. 

O PREFEITO DO MUNtCIPtO DE FLORIANO, ESTADO 00 PIAUI. no uso das 
atribulç,ões legais e oom base na Lei Orgânica; 

FAZ SABER que a Câmara Municipal de Floliano aprovou e, em nome do povo 
floóanense, sanciona a seguinte Lei ; 

Art. 1° Es1a Lei dispõe sobre a instituição d!> normas para r09ular a fiscalização e o 
combate à atividade econ6mi,;.i que consiste no 1tanSPOrte clandestino e/ou irregular de 
passageiros, no Municfplo de Floriano, com fulcro na Lei Federa l nº 12.009/2009, de~ de julho de 
2009, art. 16 da Resolução n• 356, de 2 de agosto de 2010, do CONTRAN, e o art. 107 e 135, da 
Lei Federa l n• 9.503, de 23 de setembro de 1997 - Código de Trtinsilo Brasileiro. 

Ar1. 2° Para os efeitos desta Lei considera -se; 

1 - clandestino: o transporte municipa l remunerado, em motoclclela, carro, ônibus, micro
ôníbus, vans, transporte escolar ou qualquer outro veiculo automotor particular ou de aluguel , 
promovido por pessoa física ou jurídica que não possua concessão, permissão ou autorização do 
órgão competents; 

li - irregu lar: o transporte municipal remunerado, cm motoc·clota , carro, ônibus, micro
õnibus, vans, transporte escolar ou qualquer outro vefculo automotor particu lar ou do aluguel, 
promovido por pessoa fis;ca ou juridica que possua vício/erro na concessão, permissão ou 
autorização do órgão competente; 

Parágrafo ünico. Caracteriza, ainda, como transporte clandestino e/ou irregular, além 
das figuras disciplinadas nos incisos I e 11, deste, as segu·ntes condutas; 

a) circula r em via pública do Município de Floriano oferecendo o serviço de transporte 
remunerado. na forma dos incisos I e li, do art. 2•. desta Lei: 

b) recrutar passageiros em pontos de parada identificados pelo setor de fiscalização 
como pontos dandestinos. para fins de lransporte remunerado. na forma dos incisos I e 11. do art. 
2". desta Lei; e 

c) estacionar em pontos irregulares objetivando o recrutamento de passageiros para 
transporte clandesllno. 

Art. 3° A Superintendência Municipal d11 Transport11s e Trânsito - SUTRAN ficará 
responsável p11la fis,;.illzação e pela apll.;.ição das sanções administrativas cablveis ao responsável 
pelo lransperte dandestino ou irregular de passageiros de que lrala esta Lei. 

§ 1° O controle, f iscalização e aplicação de multas, de que traia o caput, do art. 3", desta 
Lei, poderão, mediante convênio, ser realizados coojuntamente com outros ôrgãos da 
Administração Pública Municipal, Estadual ou Federal. 

§ 2" Eventual enquadramento de situação concreta , por ocasião da fisca lização, nas 
hipóteses previstas no art. 2°, desta Lei, dar-se-á segundo o entendimento fundamentado do agente 

da au toridade de trânsito , podendo ser questionado pelo infrator, por meio de recurso administrativo, 
não elidindo a imediata apreensão prevista no art. 4°, desta Lei. 

Art. 4° A pessoa física ou jurldica que realizar transporte clandestino ou irregular de 
passageiros em motocicleta, ,;.irro, ônibus, micro-ónibus, vans, transporte escolar, ou qualquer 
outro veiculo automotor particu lar ou de aluguel, no município de Floriano, será punida com as 
seguintes sanções: 

1 - imediata remoção do veículo, pelo agente da autoridade de transito, a ser convertida. 
em apreensão do veiculo, pelo prazo mínimo de 15 (quinze) dias, pel.i .iutoridade executiva de, 
trânsito do município de Floriano; 

li - multa equivalente a 100 vezes o valor da Unidade fiscal de Referência do Município 
do Floriano (UFMF), para os clandestinos que estiverem utillzanclo veículo automotor do tipo 
motocicleta, motoneta ou ciclomot0<; 

Ili• multa equivalente a 200 vezes o valor da Unidade fiscal de Referência do Município 
do Floriano (UFMF), para os c landestinos que estiverem utilizando veiculo automotor do tipo micro• 
ôoíbus, vans, ou qualquer outro veiculo automotor particular ou de aluguei; 

IV - pagamento dos oostos de remoção e de estadia dos veíoolos, conforme fixado nos 
regulllmentos respectivos: 

V• imediato encaminhamento cio oondutorde veículo clandestino ou irregular à delegacia 
competente, para fins de apuração de responsabilidade criminal; 

VI - em caso de reincidência no prazo de 6 (se is) meses, contados da autuação da Oltimao 
infração, o valor da multa e o prazo de apreensão, cominados em razão da última infração, serão 
aplicados em dobro: 

VII • a apreensão do veiculo e a multa aplicada não se confundem com as penalidades 
estabelecidas na legislação de trtlnslto. 

Art. 5° Fica a Superintendência Municipa l de Transportes e Trtinslto - SUTRAN 
autorizada a manter o veicu lo apreendido até o pagamento de todas as quantias devidas pelo 
infrator, mesmo ap6s o dewrso do prazo mínimo de apreensão, respeitado o prazo máximo 
permitido em legislação vigen te. 

Art. 6° Excetua-se do disposto nesta Lei, o transporte de passageiros r alizado por 
Intermédio de Aplicativos, que será regulamentado em Lei própria. 

Art. 7° Compele ao Poder Executivo, oom base no§1º §2º doart . 8 1 da Lei Complementar 
nº 012/2009, sempre através de Decreto: 

1 - Tomar as medidas pertinentes que lenha por objetivo limilar o transito de veículos 
especrticos, em locais e horários que especificar; 

li - Dispor sobre tocais especifloos para parada e estacionamento ele veículos que façam 
transporte de passageiro; 

111 - Regulamentar a implantação de estacionamentos rotativos; 

IV - Demais medidas que se façam necessárias para o oo.-relo funciooamento do transite 
em âmbito municipal; e 

V - Locais e horários para operaç,ões de carga e descarga; 

Art. 8° O Poder Executivo Municipal regulamentará a presente Lei, no que couber. 

Art. 9º Revogadas as disposições em coolrário, esla Lei entra em vigor no praw de 3C 
(trlnla) dias após a data de sua publicação. 

Gabinete do Prefeito de Floriano (PI) , em 26 de Setembro de 2019. 

Joel Rodrigues da SIiva 
Prefe ito de Floriano - PI 

Ancelmo Jorge Soares da Silva 
Secnetário Municipal de Governo 

Numerada, registrada e publicada a presente ei , no Diário Oficial dos Municípios, Edição 
--------~ que c irculou no dia __ de ___ de 2019. 

Umbelina M.0 Siqueira da Silva Osório 
Agente Administrativo 

FLORIANO GOVERNO 
secretaria Municipal 
de Governo 

Lei n• 995/2019, de 26 de Setembro de 2019 

Institui no calendário de eventos 
do mun/clp/o de Floriano o Dia 
Municipal da Fibromialgia, e dá 
outras providências. 

O PREFEITO 00 MUNICIPIO DE FLORIANO, ESTADO DO PIAUI, no uso das 
atribuições legais e com base na Lei Orgãnica ; 

FAZ SABER que a Câmara Municipa l de Floriano aprol/Ou e, em nome do povo 
1lorianense, sanciona a seguinte Lei: 

Art. 1° Fica ins tituído no âmbito do Município de Floriano, o dia Municipal da 
Fibromialgia, a ser comemorado, anualmente , do dia 12 de Maio. 

Art. 2° A dala ora instituída constiirá no C.;,lendário O ficial de eventos do nunicípio 
de Floriano - Piauí. 

Art. 3° O Poder Executivo Municipal envidará esforços por meio das Secretarias 
e/ou órgãos afim para a rea lização de palestras, debates, aulas e seminérios de discussl!o 
na oomemoração do dia lnstiluido que oonlribuam para a oonscientização e divulgação de 
in1ormações acerca da doença. 

Art. 4° Ficam as empresas públicas, empresas concessionarias d serviços 
püblioos e empresas privadas obrigadas a dispensas, durante todo horério de expedien te, 
atendimento p refen;nci.i l aos POrtadores de Fibromi.ilgi.i . 

Parágrafo Único. As empresas oornerc iais que recebam pagamentos de contas 
e banoos, deverão incluir os portadores de Fibromialgia nas 1ilas já destinadas aos idosos, 
gestantes e deficien1es. 

Art. 5° Será permitido aos portadores de Fibromia lgia estacionar em vagas 
dest inadas aos deficientes. 

Parágrafo Único. A identificação dos beneficiários se dará por meio de cartão e 
adesil/0 expedido pelo Poder Exeoolil/0 Municipal , por meio de comprovação médica. 

Art. 6° As despesas decorrentes com a execução da presente Leo correrão por 
conta de dotações orçamentérias, suplementadas se necessário . 

Art. 7" Esta Lei entra em vigor na da ta de sua publicação, revogando-se as 
d iSPOSições em oontràrio. 

Gabinete do Prefeito de Floriano (PI), em 26 de Setembro de 2019. 

Joel Rodrigues da Silva 
Prefe ito de F loriano - PI 

LI!!!! d& A.u.lorlill do V t:, etldor Máurlclo Bezerrá(lnformt1c;lo cfetérmlnNe p,&l& L ~ n• &2.4 dn 25" d6 Julho de '2013) 

Ancelmo Jorge Soares da Silva 
Secretário Municipal de Governo 

Numerada, registrada e publiC<ida a presente Lei, no Diário Oficial dos Municipios, Ediçãc 
_______ ___, que circulou no dia __ de ___ de 2019. 

Umbelina M.ª Siqueira da Silva Osório 

Agente Administrativo 
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