DispOe sobre a impiantaglo do sistema de bilheta0m- •
*ethnic* em Taxis lotagao.
A Carriara Municipal de Belo Horizonte derciet.a;
Art. 1° 0 permissionatio do transporte pilblico de taxi, classiticado como
prestador de servic* na modalfdage taxt-iotacao, sera rernunerado
individualmente por cada passageiro, pelos servicos prestados, em qbantia
equivalente aquela estabelecorta para,os usuarios do transporte _coletivo de
Oriibus no Municipio de'Belo Horizonte.
-

Paragrafo unico -- a contrapartida onerosa referida Caput aorrespondera ,ao
valor da major tarifa estabelecida pale orgao • eorripetente de transito e
transpOrte para os concessionarios de 6nibus, , no territOrio ao
Art 2° - 0 usuario podera fazer use ao Carta° BHBUS, sem prejuizo do
pagamento em pedmia, para guitar o debit() proveniente da prestactio do
serviriO de:trinsporte por taxi tolacao.
•
\ Art. 3° - Para o atendimento da demanda atraves do Cartao•BHSIJS sera
implantado o Sisters da Silhetagern EletrOnrca nos veiculos classificados
como taxi totad,o.
Art. 4° - A implantagaa do. equiparnerrto, execugao fiscatitacao do sistema
mencionado no artigo anterior sera de competancia do Executivo, atraves da
BHTRANS.
Art. 6° - 0 Executivo regulamentara esta Lei no prazo de 60 (sessenta•dias,
clont‘do da data de-sua publicagao.Art 6° - Esta Le antra em vigor na data de sua publicagao.Belo Horizonte 02 de Janeiro de2017.
atoai.0
"the
or Ulu DonizeteVuarte,
(Claudio da Drogarfa Dior* MN)

pedalo& adqoarido ambim d Pmframa (te*RmabilIdade krthiented ooaria It° i0.741M7).
A-

A riecessidade de outras forrnas de acessibilidade, a moderniclade e o
progress°, avancarn, atraves das 'novas tecnologias, - corn I pluratidades de
°Wes para pagemento de debitos, sobre todos os segmentos produtivos,
economicos e socials.
Falelnos dos taxis lotac.ao.
Urn meia de transporte de passageiros oue supra, em Parte, a cornbalida froth
de transphrte por onibus da nossa capital.
Atuaimente, 104 velculos do tipo taxi lotacao othrecein o servico ao longo de
toda a Avenida Afonso Pena, e tambem no perimetro da Avenida do Corilorno,
esquina de Avanida Amagonas ate as proicimidades do ,Hospital Life Center no
Bairro Serra:. Ao todo, sao mais de 120 veiculos que atendem pelo menos 15
mil pessoas diariamente.
que buscamos atraves deste projeto de lei 6 a adequacao ads usos e
costumes que regem a atividade financeira no mundo atuaE

O

No caso dos taxis o uso de novas tecnologies comum; como o GPS, Os
aplicativos de chamadas, o pagamento de orridas atraves de cartfies de
debitotcredito e muitos outros.
„la no caso do taxi lqtacao' a realidade 6 outra e a receptividade a algumas
destas irrovagOes aincla flat) se tomou realidade.'
A reivindicacao da categoria a frequente; antiga e, desde 2015, os taxistas
protestam pela iMplantatiao da bilbetagem eletranica. A falta desses
equiparrientos para Cobrarica aletrOnica da passagem traz grandes prejuizos.
Muitas pessoas fazern uso do cartao eletrtnico nao possuinclo outra forma de
efetuar o pagamento do valor da tarifa e os motoristas dos taxis lotagao nao
tern como cobrar a tarifa.

Para soluclorrar a demanda estamos propondo este-projeto de lei Solicit° aos
nobres colegas vereadores 6- apoki necessario pare que possamos aprova-lo.

Papa reciclado-adqsnrido no ambito ao programa 7Re;poinabilidack 4mInentar

onad#;e1014107,k.

