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Expediente: 

Federação das Associações de Municípios do Rio Grande do Sul – FAMURS 

 

Diretoria da FAMURS 

Gestão 2018/2019 
  

Presidente 

Antonio Cettolin (PMDB) 

Garibaldi – Amesne 

 

1º Vice-Presidente 

Adroaldo Conzatti (PSDB) 

Encantado – Amvat 

 

2º Vice-Presidente 

Paulo Roberto Butzge (PSB) 

Candelária – Amvarp 

 

3º Vice-Presidente 

Edivan Fortuna (DEM) 

Cacique Doble – Amunor 

 

1º Secretário 

Silvio Luis da Silva Rafaeli (PDT) 

Tapes – Acostadoce 

 

2º Secretário 

Daniel Pereira Almeida (PT) 

Butiá – Asmumrc 

 

1º Tesoureiro 

Cássio Nunes Soares (PP) 

Pantano Grande – Amvarp 

 

2º Tesoureiro 

Tito Lívio Jaeger Filho (PTB) 

Taquara – Ampara 

 

 

O Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Sul  é uma solução 

voltada à modernização e transparência da gestão municipal. 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

CONSÓRCIO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO 

METROPOLITANA DE PORTO ALEGRE 

 

SETOR DE LICITAÇÃO E CONTRATOS 

SETOR DE LICITAÇÃO E CONTRATOS CHAMADA DE 

LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL – REGISTRO DE 

PREÇO 
 

Edital de pregão presencial 005/2018. Objeto: Registro de preço para 

futura contratação de fornecedores para execução de serviços de 

reforma e/ou ampliação com fornecimento de equipamentos, peças, 

materiais e mão de obra a serem realizados nos prédios públicos, 

praças, parques e equipamentos públicos. 

Proposta: até às 09h do dia 20/11/2018. Abertura: 09h. 

Edital disponível em www.granpal.com.br; 

www.pregaobanrisul.com.br; www.pregaoonlinebanrisul.com.br 

  

ÉDERSON MACHADO DOS SANTOS 

Diretor Executivo CM GRANPAL 

Publicado por: 

Ricardo Aloenis Schmidt 

Código Identificador:06DC5DBD 

 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRETE 

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 

LEI Nº. 6.026, DE 29 DE OUTUBRO DE 2018. 
 

Dispõe sobre o Sistema de Transporte Motorizado 

Privado e remunerado de passageiros a partir de 

compartilhamento de veículos no Município de 

Alegrete. 

  

O PREFEITO MUNICIPAL 

Faz saber, em cumprimento ao disposto no artigo 101, inciso IV da 

Lei Orgânica Municipal, que a Câmara Municipal aprovou e eu 

sanciono a seguinte Lei: 

  

CAPÍTULOI 

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

  

Art. 1ºFicam estabelecidas, nos termos desta Lei, normas para a 

prestação do serviço de transporte motorizado privado e remunerado 

de passageiros no Município de Alegrete. 

  

Parágrafo único. Considera-se serviço de transporte motorizado 

privado e remunerado de passageiros aquele realizado em viagem 

individualizada, executado por automóvel particular com capacidade 

para até 6 (seis) passageiros, e solicitado exclusivamente por meio de 

plataforma tecnológica. 

  

Art. 2ºEsta lei tem por objetivo incentivar os novos modais de 

transporte e a mobilidade urbana no Município de Alegrete, 

assegurando a livre concorrência e transparência de serviços de 

compartilhamento de veículos, de forma a garantir segurança e 

confiabilidade, conforme as diretrizes da Lei Federal nº 12.857, de 3 

de janeiro de 2012. 

  

CAPÍTULOII 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

  

Seção I 

Da Autorização e da Operação 

  

Art. 3º Para os fins desta lei entende-se por: 

I - Veículo: meio de transporte motorizado usado pelo motorista 

parceiro podendo ser proprietário, arrendado, ou de alguma maneira 

autorizado pelo proprietário para ser usado. 

II - Motorista Parceiro: motorista que se utiliza de plataforma 

tecnológica por meio de Provedor de Rede de Compartilhamento 

(PRC) para prestar serviço de transporte individual privado de 

passageiros, de forma autônoma e independente. 

III - Rede Digital ou Plataforma Tecnológica: qualquer plataforma 

tecnológica consubstanciada em aplicativo online, software, website 

ou outro sistema que facilita/possibilita, organiza e operacionaliza o 

contato entre o Motorista Parceiro e o Usuário do serviço de 

transporte individual privado de passageiros. 

IV - Compartilhamento: disponibilização voluntária de Veículo pelo 

Motorista Parceiro para prestação do serviço de transporte individual 

privado mediante remuneração pelo passageiro, por meio de 

Plataforma Tecnológica fornecida pelo Provedor de Rede de 

Compartilhamento. 

V - Provedor de Rede de Compartilhamento ou PRC: empresa, 

organização ou grupo prestador de serviço de tecnologia que, 

operando através de plataforma tecnológica, fornece conjunto de 

funcionalidades acessível por meio de terminal conectado à internet, 

que facilita, organiza e operacionaliza o contato entre Motorista 

Parceiro e Usuário de serviço de transporte individual privado de 

passageiros mediante Compartilhamento de Veículo. O PRC não 

controla, gerencia ou administra Veículos ou Motoristas-Parceiros que 

se conectam a uma Plataforma Tecnológica. 

  


