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LEI MUNICIPAL 2985, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015. 
 
Altera as Leis 2.234, de 18 de maio de 2004; Lei 
2.668, de 09 de março de 2010, e Lei 2.511, de 14 
de setembro de 2007, e dá outras providências.  

  
  O PREFEITO MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA, ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas 
atribuições legais e fundamentado na Lei Orgânica Municipal, faço saber que a CÂMARA 
MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA, ESTADO DO TOCANTINS, APROVOU e Eu SANCIONO a seguinte 
Lei: 
 

Art. 1º Fica acrescentado o artigo 56-A da Lei 2.234/2010, que passa a vigorar com a 
seguinte redação. 
 

Artigo 56-A. É proibido a qualquer condutor que não possua permissão ou concessão 
expedida pela Agência Municipal de Transportes e Trânsito – AMTT/Município de Araguaína, 
realizar o transporte de passageiros remunerado ou cargas, sendo lhe aplicada a seguinte 
penalidade. 
              
              I – apreensão do veículo e multa no valor de R$ 900,00 (novecentos reais). 
              II – a multa será aplicada em dobro no caso de reincidência. 
             
              § 1º o veículo deverá ser encaminhado ao pátio da AMTT, onde permanecerá 
apreendido até: 
 
             I – pagamento da multa, bem como das taxas de apreensão e diárias de permanência 
bem como a taxa de liberação. 
 
             II – o valor das taxas e das diárias seguirão os valores instituídos pela Lei Complementar 
030/2014. 
 
              Art. 2º - Na lei 2.234/2004, onde se lê Secretaria Municipal de Obras e Serviços (SMOS) 
leia-se Agência Municipal de Transporte e Trânsito (AMTT). 
 
              Art. 3º - Na redação do artigo 21 da lei 2.234/2004, fica excluído o termo “duas portas” 
como característica do veículo. 
 
              Art. 4º - O inciso VI do artigo 23 da lei 2.234/2004 passa a vigorar com a seguinte 
redação: 
  
              VI – Os veículos deverão ser padronizados em cores, com faixas laterais conforme 
determinação da AMTT, que regulamentará o uso de propaganda, taxímetro e demais 
adesivos a serem utilizados para marcação dos veículos. 
 



    

Avenida José de Brito Soares, 728 - Setor Anhanguera| 77.818-530 | (63) 3411-7022 | www.araguaina.to.gov.br | 
comunicacao@araguaina.gov.to.br  | prefeituraaraguaina@gmail.com 

 

               Art. 5º - O inciso XII, do artigo 14 da lei 2.668/2010, passa a vigorar com a seguinte 
redação: 
 

XII – O permissionário deverá possuir dois capacetes devidamente certificados pelo 
INMETRO, com a mesma numeração da motocicleta ou permissionário afixado na parte 
traseira do capacete. 
 
              Art. 6º Fica criado o inciso XXXI do artigo 30 da lei 2.668/2010 que vigorar com a 
seguinte redação: 
 
  XXXI – É vedado ao permissionário realizar a transferência de sua permissão sem o 
devido processo administrativo presidido e autorizado pela AMTT. 
 
               Art. 7º Nas leis 2.668/2010 e 2.511/2007, onde se lê Departamento Municipal de 
Trânsito (DMT), leia-se Agência Municipal de Transporte e Trânsito (AMTT). 
 
               Art. 8º Fica alterado o valor do inciso I do artigo 3º da lei 2.511/2007, para R$ 900,00 
(novecentos reais). 
 
               Art. 9º Fica acrescido o parágrafo único ao artigo 35 da lei 2.668/2010, que terá a 
seguinte redação. 
 
               Parágrafo único: A penalidade e as medidas administrativas da infração descrita no 
inciso XLI deste artigo deverão serem aplicadas pela lei 2.511/2007. 
 
              Art. 10 - Fica alterado o artigo 4º da lei 2.511/2007 que passa a vigorar com a seguinte 
redação: 
 
               Art. 4º – O valor das taxas e das diárias seguirão os valores instituídos pela lei 
complementar 030/2014. 
 
              Art. 10-A – Fica adicionado os Parágrafos Primeiro e Segundo ao Art. 7º da Lei nº 
2234/2014, que passa a vigorar com a seguinte redação. 
   
            § 1º - Em caso de falecimento do outorgado, o direito à exploração do serviço será 
transferido a (os) seu (s) sucessor (es) legitimo (s), nos termos dos Art. 1829 e seguintes do 
Titulo II do Livro V da Parte Especial da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil), 
podendo ainda o (s) sucessor (es) legitimo (s) indicar outra pessoa para receber a referida 
transferência. 
             

§ 2º - As transferência de que trata o parágrafo primeiro dar se ao pelo prazo de 
outorga e são condicionadas a previa anuência do poder público municipal e ao atendimento 
dos requisitos fixados para a outorga. 
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                 Art. 10-B – Fica modificado o Art. 5º da Lei nº 2234/015, que passa a vigorar com a 
seguinte redação: 
                       
                Art. 5º - A permissão será outorgada sempre que o poder executivo julgar necessário, 
desde que seja obedecida rigorosamente o que determina o inciso I do Art. 30 desta Lei.  
                

 Parágrafo Único – Para atender as novas demandas de pontos em novos a setores 
com a expansão da cidade, o poder executivo só poderá criar pontos rotativos, com 
permissionários já existentes. 
 
               Art. 11 - Os valores recolhidos por meio de multas e taxas referentes às leis 
2.234/2004 2.511/2007 e 2.668/2010 serão arrecadados pelo município de Araguaína e 
destinados a Agência Municipal de Transporte e Trânsito (AMTT), revogam-se as disposições 
em contrário. 
 
             Art. 12 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário. 
 
 

Araguaína, Estado do Tocantins, aos 30 dias do mês de dezembro de 2015. 
 
 

                 
RONALDO DIMAS NOGUEIRA PEREIRA 

Prefeito de Araguaína 
 


