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Lei N° 2.116/2018, de 13 de março de 2018. 

"Altera e acrescenta dispositivos na Lei Municipal N° 
1.769/2010, de 25 de fevereiro de 2010, que Dispõe sobre 
a criação e implantação do exercício das atividades dos 
profissionais do serviço de transportes de passageiros e 
entrega de mercadorias, denominados de "Moto-Taxista, 
Moto-Entrega ou Moto-Frete, Tuk-Tuk" e dá outras 
providências" . 

JAIR BaNI CaGo, Prefeito Municipal de Cassilândia, Estado do Mato 
Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal 
aprovou e ele sanciona a seguinte Lei: 

Art. 1 ° - Fica incluído e alterado o Art. 1 ° da Lei Municipal N° 1.769/2010, 
de 25 de fevereiro de 2010, passando a vigorar com a seguinte redação: 

Art. 1° - Fica criado e implantado no âmbito deste município o exercício 
das atividades dos profissionais do serviço de transportes de passageiros e entrega 
de mercadorias, denominados de "Moto-Taxista, Moto-Entrega ou Moto-Frete, Tuk 
Tuk", com uso de veículo auto motor, tipo motocicleta e triciclo. 

Art. 2° - Fica incluído o inciso V no Art. 2° da Lei Municipal N° 
1 .769/2010, de 25 de fevereiro de 2010, com a seguinte redação: 

"Art. 2° - Para os efeitos desta lei, define a seguinte categoria: 

V - Tuk-Tuk - o serviço de transporte de passageiros, em veiculo 
automotor de aluguel, do tipo triciclo, adaptado de motocicleta e dotado de cabine." 

Art. 3° - Altera o Art. 3° da Lei Municipal N° 1.769/2010, de 25 de 
fevereiro de 2010, com a seguinte redação: 

"Art. 3° - A exploração dos serviços de que trata esta lei, será executada 
por empresas, agências ou profissionais autônomos, mediante autorização concedida 
pelo órgão responsável deste Município, obedecendo a ordem cronológica de 
requerimentos. 

I - Fica fixado o total de 06 (seis) Pontos de Moto-Táxi, contendo em 
cada ponto o número de 07 (sete) profissional de Moto-Táxi para prestação dos 
serviços. 
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11 - no caso, de aumento de densidade demográfica, para cada grupo de 
3.500 (três mil e quinhentos) habitantes será permitida a abertura de um novo ponto 
de moto-táxi, com um número de 07 (sete) profissionais. 

111- O número máximo de "Tuk-Tuks" que operacionalizará será limitado 
a 06 (seis), não sendo permitida nova inscrição acima do fixado. 

Art. 4° - Inclui o inciso 111 no Art. 4° da Lei Municipal N° 1.769/2010, de 25 
de fevereiro de 2010, com a seguinte redação: 

"111 - conduzir no veículo tipo "Tuk-Tuk" até 02 (dois) passageiros em 
cada viagem." 

Art. 5° - Aplica-se no caso do veículo automotor tipo "Tuk-Tuk", sem 
prejuízo das obrigações legais perante a legislação civil e de trânsito, as disposições 
contidas na Lei Municipal N° 1.769/2010, de 25 de fevereiro de 2010. 

Art. 6° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Paço Municipal "Joaquim Tenório Sobrinho", aos treze (13) dias do mês 
de março de 2018. 

vII!" Nléó~ 
Munici ai Prefeit 
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