
passageiro responsável

Motorista de aplicativo, Matheus Leopoldo orienta os 
passageiros a terem atenção em todo pedido do ser-
viço de transporte. “Quem chama uma corrida pre-
cisa conferir se a placa do carro é a mesma que está 
no aplicativo e se o motorista é o mesmo. É respon-
sabilidade do passageiro fazer isso”, pontua. “Caso o 
motorista do carro não seja o mesmo da foto, peço 
que os clientes façam a denúncia na própria plata-
forma. Sabemos que tem operadores que atuam de 
forma errada e acabam, com isso, prejudicando o 
trabalho de quem está de acordo”, acrescenta.
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o que muda na lei dos aplicativos?
Câmara aprecia 
texto que, entre 
outras coisas, 
exclui exigência de 
carro ser emplacado 
no município

A Taxa de Gerenciamento 
Operacional (TGO) 
não está mais no texto 
substitutivo. 

O inciso IV do texto 
substitutivo prevê a 
disponibilização de 
veículos com condições 
para transporte de usuário 
cadeirante, conforme 
definição feita pelo Poder 
Executivo. Ainda no texto, 
não sendo possível a 
acomodação de cadeira 
de rodas ou de qualquer 
equipamento utilizado por 
pessoas com deficiência 
no porta-malas, o condutor 
do veículo deverá 
acomodá-la no banco 
traseiro, ficando proibido 
de recusar a viagem.

O texto substitutivo 
diz que é facultada a 
instalação de sistema 
de áudio e vídeo nos 
veículos cadastrados, 
para gravação durante 
o percurso da viagem, 
com armazenamento 
das informações a 
distância, permitindo 
a sua disponibilização 
aos órgãos policiais 
e fiscalizadores, se 
necessário. Caso houver, 
o custo da instalação não 
poderá ser repassado 
aos usuários ou ao 
Município. Além disso, 
os usuários devem ser 
informados sobre a 
existência da instalação 

desses equipamentos. A 
lei em vigor atualmente 
não contemplava nada a 
respeito. 

A lei em vigor não previa 
o pagamento em dinheiro 
pelo serviço prestado. O 
texto substitutivo, sim. No 
entanto, alguns aplicativos 
já aceitam esta modalidade 
de pagamento. 

Entre as novas exigências 
feitas aos motoristas: 
aprovação em curso de 
qualificação de motorista 
profissional; possuir 
inscrição no cadastro de 
prestadores de serviço 
do Município, inclusive 
para fins de incidência do 
imposto sobre serviços 
de qualquer natureza 
(ISS). Pela lei em vigor 
é necessário comprovar 
residência em Santa Cruz. 
Agora não mais. 

Entre as mudanças nas 
exigências feitas aos 
veículos: antes, o carro 
poderia ter no máximo 
cinco anos. Agora, 10 anos. 
Antes era necessário estar 
emplacado em Santa Cruz. 
Essa regra foi extinta. 
Neste novo texto exige-
se, também, vistoria a ser 
realizada pela Secretaria 
Municipal de Transportes 
e Serviços Urbanos ou por 
terceiro autorizado pelo 
Município de Santa Cruz 
do Sul.

Votação das mudanças deve ocorrer na segunda-feira

sanTa CrUZ Do sUl

lUCas BaTisTa
materia@jornalarauto.com.br

Já foi assunto em Santa 
Cruz no ano passado. 
Voltou à pauta em abril 

e agora, de novo. A lei que 
regulamenta os aplicativos de 
transportes no município vai 
ter mudanças. E o objetivo, em 
resumo, é equilibrar as exi-
gências feitas a outros meios 
de transportes e propiciar 
mais facilidade a quem quer 
prestar o serviço. Para tanto, 
deve ser votado nesta segun-
da-feira, dia 28, um texto subs-
titutivo ao projeto 079/2019, 
que ingressou no Legislativo 
em abril e que não foi votado 
com a justificativa de que ajus-
tes deveriam ocorrer. 

Entre as principais mu-
danças está a não exigência 
de que o automóvel utilizado 
na prestação do serviço seja 
emplacado em Santa Cruz do 
Sul. Matheus Henrique Leo-
poldo atua como motorista de 
aplicativo há um ano e quatro 
meses e concorda com a mu-
dança. Segundo ele, ela vem 
para facilitar a atuação dos 
profissionais. “Tirar a exigên-
cia do carro estar emplacado 
em Santa Cruz beneficia a 
todos. Tem motoristas que 
trabalham com carro alugado 
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prinCipais MUDanÇase sabemos que muitos desses 
veículos têm placas de fora. 
Então, essa regra impedia o 
trabalho deles”, observa Ma-
theus, que apoia a exigência 
de vistoria para conferir o 
estado do automóvel. Aliás, 
essa é uma das novas exigên-
cias. A vistoria será realizada 
pela Secretaria de Transportes 
e Serviços Urbanos ou por 
terceiro autorizado pelo Mu-
nicípio (confira no quadro as 
principais mudanças).

voTaÇÃo
Conforme o vereador e 

líder de Governo, Gerson Tre-
visan, a Procuradoria Jurídica 
da Prefeitura finalizou ontem 
os últimos detalhes do texto 
substitutivo e encaminhou 
à Câmara. Sendo aprovado 
na segunda-feira, o projeto 
079/2019 é anulado e a lei 
7.959, que é a primeira apro-
vada referente à regulamen-
tação deste tipo de transporte 
em Santa Cruz, revogada.

MORTE
Após quase dois meses in-
ternado no Hospital Santa 
Cruz, morreu na madru-
gada desta quinta-feira, 
dia 24, Ilgo Vojahn, de 50 
anos. Ele era motorista de 
uma motocicleta que foi 
atingida por um carro Fiat 
Palio na noite do dia 30 
de agosto, na RSC-471, em 
Rio Pardinho. No mesmo 
acidente, Ilgo perdeu o seu 
filho Kehylon, que estava 
na carona da moto e não 

polÍCia

resistiu aos ferimentos. O 
jovem faleceu no local. O 
motorista do Palio fugiu, 
mas se apresentou à polícia 
na semana passada com o 
advogado e prestou depoi-
mento. Desde então, a 1ª De-
legacia de Polícia investiga 
o caso. Conforme a Polícia 
Civil, testemunhas relataram 
que o motorista apresenta-
va sinais de embriaguez. A 
titular da 1ª DP, Ana Luísa 
Aita Pippi confirmou que as 
investigações seguem em 

ritmo acelerado. O inqué-
rito deve ser concluído até 
semana que vem.  “É prio-
ridade a conclusão deste 
caso. Assim como a família é 
nosso interesse fazer justiça 
e apurar o que aconteceu o 
quanto antes”, disse.

cORpO EncOnTRAdO
Um homem foi encontrado 
morto na manhã desta quin-
ta-feira, dia 24, na ERS-412, 
em Vera Cruz. Conforme a 
Brigada Militar, uma cápsula 

de arma de fogo 9 milíme-
tros estava ao lado do corpo 
da vítima, ainda não identifi-
cada. O corpo foi removido 
do local, nas proximidades 
da segunda ponte do senti-
do Santa Cruz/Vera Cruz. A 
Polícia Civil investiga.

AcidEnTE
Um ciclista morreu após 
colidir em um caminhão 
na manhã desta quinta-
feira, na BR-471, em Santa 
Cruz. A vítima foi identi-

ficada como Milam Fre-
derico Schmachtenberg, 
de 25 anos. Conforme a 
Brigada Militar, o aciden-
te ocorreu por volta das 
11h30min, nas proximida-
des do entroncamento da 
rodovia com a rua 28 de 
Setembro, no bairro Vár-
zea. Schmachtenberg foi 
encaminhado para o Hos-
pital Santa Cruz, mas veio 
a óbito às 13h19min, como 
informou a Assessoria de 
Imprensa do HSC.


