CAMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE

PROJETO DE LEI °20

1

DE 2016

"Dispoe sobre a criacao do- Aplicativo
197, para o atendimento da rede de taxis
a populacao, com gerenciamento pela
Prefeitura Municipal de Belo Horizonte e
de outran provideacias."

A Camara Municipal- de Belo Horizonte, DECRETA:

' Art.1°- Fica criado o Aplicativo 197, visando o atendimento a pdpulagao belorizontina pela
rede de taxis, vinculado o gerenciamento a Prefeitura Municipal de Belo Horizonte.
§19. 0 Poder Pdblico ficare encarregado da criagao e gerenciamento do aplicativo,
estabelecendo- normas e criterlos para utilizacao por meio dos usuarios. Tambem ficara
encarregado de acatar criticas, sugestdes, elogios e demais demandas pertinentes ao born
andamento do referido servico.

§22. A cada atendimento/corrida direcionado(a) pelo referido aplicativo, ficara devido
Prefeitura Municipal de Belo Horizonte o valor de R$ 1,00 (hum real), este destinado
manutencao e gerenciamento pelo Poder Public°.

§39. 0 reajuste na taxa do Aplicativo 197 sera equiparado ao percentual do aumento da
tarifa em vigor, sempre que autorizado pelo Executivo ou Legislativo.

Art. 29 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicacao, revogadas as disposicoes em
contrario.

Belo Horizonte, 02 de agosto de 2016.

mes
Vereador

Papel reciclado adquirido no ambito do programa "Responsabilidade Ambiental" (Portarian° 10.741/07).
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CAMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE

JUSTIFICACAO

.

Conforme conhecimento de todos, existe hoje em nosto municipio urn aplicativo que, ao
ponto de vista por parte do Executivo e tambem do Legislativo ser ilegal, apresentamos o
referido Projeto de Lei, sugerindo a criacao de um aplicativo nos moldes dos aplicativos
utilizados por alguns taxistas e outros tipos de transporte de -passageiros em nossa cidade,
esperando suprir corn um direcionamento a esperada legalidade.
Conforme sabemos, a Prefeitura vem investindo em tecnologias para melhorar a vide dos
cidadSos usuarios de transporte public° na Capital. Exemplo disso e o aplicativo SIU Mobile,
que informa aos passageiros de onibus as linhas, itinerarios, melhores rotas e o horario em
que os onibus irk passar nos pontos especificos, havendo inclusive a possibilidade dos
portadores de deficiencia avisarem ao motorista em qual ponto estao, recebendo estes um
atendimento difere ncia do.
Sendo assim, entendemos ser a presente proposta viavel, tanto do porno de vista operacional
quanto orgamentario, uma vez que a simples suplementagao no contrato da TACOM, -empresa
que elabora e, junto a BHTRANS, administra tal aplicativo, atenderia corn simples modificagoes
a tecnologia a que se propoe o preserlte Projeto de Lei.
Posto isto, conto corn o apoio e a compreensgo dos nobres Pares para aprovacao e
aperfeicoamento do referido.

Papel reciclado adquirido no dmbito do programa "Responiabilidade Ambientar (Portaria n° 10.741/07).

