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AUTÓGRAFO DE LEI Nº 3889/2018 

Dispõe sobre a exploração do serviço de 

transporte recreativo de passageiros 

denominado “Trenzinho da Alegria” no 

âmbito do município de Vila Velha. 

A CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA, Estado do Espírito Santo, no uso legal de 

suas atribuições previstas no art. 10, § 1º, da Lei Orgânica do Município, 

D E C R E T A : 

Art. 1° O serviço de transporte recreativo de passageiros denominado “Trenzinho da Alegria” 

será realizado, no Município de Vila Velha, por veículo simples ou conjugado, e dependerá 

de licença prévia expedida pela Secretaria Municipal de Defesa Social e Trânsito.  

§ 1º Por esta Lei, conceitua-se como “Trenzinho da Alegria” os veículos terrestres 

automotores e rebocáveis, construídos ou modificados e que circulam na forma da Lei 

Federal n° 9.503, de 23 de setembro de 1997 - Código de Trânsito Brasileiro, e das 

Resoluções do Conselho Nacional de Trânsito, sendo seu uso exclusivo em transporte 

recreativo de passageiros voltado à diversão, ao lazer, ao entretenimento e eventos públicos 

ou privados, de forma segura, confortável e higiênica, respeitados os demais institutos de 

direito e as disposições seguintes desta lei.  

§ 2º Compete à Secretaria Municipal de Defesa Social e Trânsito fiscalizar o cumprimento 

das normas regulamentares e dos dispositivos estabelecidos no Código de Trânsito Brasileiro.  

Art. 2° Nenhum “Trenzinho da Alegria” ou congênere poderá exercer atividades no 

Município de Vila Velha sem que haja prévia concessão de licença para funcionamento da 

atividade.  

§ 1º A licença para exploração do serviço de transporte recreativo de passageiros na forma de 

“Trenzinho da Alegria” será concedida aos interessados que atenderem as condições 

estabelecidas na presente lei, na Lei Federal n° 9.503, de 23 de setembro de 1997 - Código de 

Trânsito Brasileiro, além da legislação municipal aplicada à espécie.  

§ 2º A licença para exploração do serviço de transporte recreativo de passageiros deverá ser 

requerida junto à Secretaria Municipal de Defesa Social e Trânsito.  

Art. 3° A Secretaria Municipal de Defesa Social e Trânsito procederá ao levantamento das 

regiões pelas quais circularão o veículo recreativo, sendo que a licença será emitida para 

exploração do serviço em cada setor específico.  

§ 1° Cada pessoa jurídica prestadora do serviço só poderá ser beneficiada com uma licença 

para prestação do serviço em setor específico.  

Art. 4° A licença de que trata esta Lei somente será concedida à pessoa jurídica, sendo 

vedado ao servidor público da administração municipal direta ou indireta, por si ou interposta 
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pessoa, ser proprietário ou participar do quadro societário da empresa prestadora do serviço.  

Art. 5º A concessão da licença dar-se-á mediante assinatura, pelo requerente ou por seu 

representante legal, de um termo de responsabilidade.  

Art. 6° Para emissão da Licença, o prestador do serviço de transporte recreativo de 

passageiros deverá apresentar o veículo nas condições previstas nesta Lei, sob pena de 

indeferimento do requerimento.  

Art. 7° A licença terá vigência de 02 (dois) anos; findo o aludido prazo, o licenciado deverá 

requerer junto à Secretaria Municipal de Defesa Social e Trânsito nova licença, caso deseje 

manter a prestação do serviço.  

Art. 8° Uma vez concedida a licença para exploração do serviço de transporte recreativo de 

passageiros na forma de “Trenzinho da Alegria”, fica vedada sua transferência ou cessão para 

terceiros, a qualquer título.  

Art. 9° Aqueles exploradores da atividade de transporte recreativo de passageiros que 

possuam alvará de licença válido para prestação do serviço deverão adequar-se aos preceitos 

da presente lei no prazo máximo de 90 (noventa) dias, contados da publicação desta. 

Art. 10. O licenciado que deixar de prestar o serviço de transporte recreativo de passageiros 

deverá requerer o cancelamento da sua licença no setor de protocolo da Secretaria Municipal 

de Defesa Social e Trânsito, apresentando baixa na inscrição municipal. 

Art. 11. O licenciado poderá contratar condutores auxiliares, portadores de Carteira Nacional 

de Habilitação compatível para o transporte de passageiros em veículos de grande porte, 

observada a legislação aplicada à espécie.  

Art. 12. Caberá ao prestador do serviço responder por todo e qualquer dano e/ou acidente, 

pessoal e/ou patrimonial causados por seus auxiliares.  

Art. 13. Para que possa ser emitida a licença para exploração do serviço de transporte 

recreativo de passageiros na forma de “Trenzinho da Alegria”, o requerente deverá possuir 

estabelecimento empresarial com sede no município de Vila Velha. 

Art. 14. Caso o veículo utilizado para prestação do serviço fique impedido de circular, por 

qualquer motivo, o prestador do serviço deverá providenciar o imediato transporte dos 

passageiros até o ponto de embarque e desembarque.  

Art. 15. Além dos auxiliares, o prestador do serviço deverá manter no veículo pessoa 

encarregada de zelar pela segurança e integridade dos passageiros.  

Art. 16. Os veículos de transporte recreativo de passageiros na forma de “Trenzinho da 

Alegria” só poderão transportar crianças com idade igual ou inferior a 12 (doze) anos se 

estiverem acompanhadas por um responsável legal.  

Parágrafo único. No caso de eventos realizados por escolas, o transporte de crianças 
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menores de 12 anos somente poderá ser realizado mediante a apresentação de autorização 

escrita de responsável legal e com o acompanhamento de pelo menos um professor para cada 

grupo de 10 (dez) alunos.  

Art. 17. O motorista e demais auxiliares do veículo prestador do serviço deverão trajar 

uniforme de modo adequado e com a nomenclatura da função na parte traseira da vestimenta, 

à exceção dos personagens, aos quais é permitido se caracterizarem de forma a entreter os 

passageiros.  

Art. 18. Os personagens do “Trenzinho da Alegria” ficam proibidos de subir ou se 

dependurar em muros, fachadas de imóveis, pontes ou viadutos, grades, monumentos 

públicos ou realizar qualquer tipo de apresentação que coloque em risco a saúde ou 

integridade física própria ou de terceiros.  

§ 1º No Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo daquele que foi modificado, 

deverá constar a expressão “Veículo Modificado”, bem como os itens modificados e sua nova 

configuração.  

§ 2° Para cada licença concedida, o prestador do serviço poderá cadastrar até dois veículos 

para transporte recreativo de passageiros na forma de “Trenzinho da Alegria”.  

§ 3º Os veículos utilizados para prestar o serviço poderão ser adaptados em chassis de ônibus, 

caminhão ou outro veículo, de forma a permitir a caracterização dos mesmos conforme 

legislação pertinente em vigor.  

Art. 19. Como condição para prestação do serviço, os licenciados deverão ter seus veículos 

emplacados e licenciados no Município de Vila Velha, na categoria de aluguel.  

Art. 20. Para exploração do serviço, os veículos deverão ser dotados, obrigatoriamente, dos 

seguintes equipamentos, além daqueles exigidos pelo Código de Trânsito Brasileiro: 

I - proteção da lateral dos corredores e dos estribos;  

II - piso antiderrapante; 

III - teto antichamas; 

IV - equipamento registrador instantâneo e inalterável de velocidade e tempo (tacógrafo), em 

perfeito estado de funcionamento; 

V - equipamento registrador instantâneo e inalterável de velocidade e tempo (tacógrafo), em 

perfeito estado de funcionamento; 

VI - CREA e Inspeção Veicular. 

Art. 21. O veículo de transporte de passageiros na forma de “Trenzinho da Alegria”, quando 

em serviço, deverá trafegar em velocidade máxima de 30km/h, devendo ser utilizado no 

tacógrafo disco diagrama devidamente preenchido com nome do condutor, data, placa, 

quilometragem inicial e final e número de referência do equipamento.  
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Art. 22. O veículo destinado ao transporte de passageiros na forma de “Trenzinho da 

Alegria” não poderá, em hipótese alguma, ser utilizado como veículo de publicidade volante, 

ressalvados os casos de promoção de suas próprias atividades e os casos de aluguel para 

eventos, formaturas e inaugurações de empresas.  

Art. 23. Fica vedado o comércio e o uso de bebida alcoólica no interior dos veículos que 

prestam serviço de transporte recreativo de passageiros. 

Parágrafo único. No caso de contratação eventual para prestação do serviço a um grupo 

fechado de usuários, o prestador do serviço poderá permitir o comércio e/ou uso de bebidas 

alcoólicas, desde que o(s) contratante(s) seja(m) maior(es) de 18 (dezoito) anos.  

Art. 24. O veículo utilizado na prestação do serviço não poderá executar músicas:  

I - com letras de baixo calão;  

II - racistas ou preconceituosas;  

III - que denigram grupos ou que incitem a violência;  

IV - que tenham cunho sexual ou que façam qualquer apologia ao crime ou ao uso de drogas, 

sejam elas lícitas ou ilícitas. Parágrafo único. O veículo utilizado na prestação do serviço 

deverá executar músicas preferencialmente com classificação infantil, exceto no casos de 

contratação eventual para prestação do serviço a um grupo fechado de usuários, em que 

poderão ser reproduzidas músicas compatíveis com a classificação etária do contratante.  

Art. 25. O prestador do serviço deverá observar o nível máximo de sons e ruídos proveniente 

do veículo utilizado na prestação do serviço, conforme estabelecido pela legislação federal, 

estadual e municipal em vigor, devendo manter a ordem, evitando algazarra e/ou barulho. 

Art. 26. Fica vedada a emissão de ruídos ou sons, por parte dos veículos de transporte 

recreativo de passageiros, em um raio de 200m (duzentos metros) de hospitais ou qualquer 

outro estabelecimento ligado à saúde, escolas, instituições de ensino, bibliotecas, repartições 

públicas e igrejas, em horário de funcionamento, exceto quando em operação de embarque e 

desembarque de passageiros.  

Art. 27. O serviço de transporte de passageiros na forma de “Trenzinho da Alegria” somente 

poderá funcionar no horário compreendido entre as 09 e 00 horas.  

Art. 28. O veículo deverá conter em seu interior informação, em local visível, da lotação 

máxima de passageiros.  

Parágrafo único. O veículo deverá contar com dispositivo de parada de emergência, com 

alerta luminoso na cabine, em local de fácil visualização pelo motorista.  

Art. 29. O veículo conjugado não poderá ter mais que 02 (duas) unidades, incluída a tratora, 

sendo que a unidade rebocada deverá possuir eixos com um par de rodas em cada 

extremidade.  
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§ 1º O prestador do serviço deverá informar o valor dos bilhetes em local visível nos pontos 

de embarque e desembarque.  

§ 2º O embarque e desembarque de passageiros do “Trenzinho da Alegria” será feito sempre 

com total segurança, pelo lado direito do veículo e nos pontos demarcados. 

Art. 30. No caso de nova concessão de licença para exploração do serviço de transporte 

recreativo de passageiros na forma de “Trenzinho da Alegria”, o Poder Executivo deverá 

definir rota e itinerário que não conflite com as rotas e itinerários dos já licenciados.  

Art. 31. O valor dos bilhetes a ser cobrado pelo prestador do serviço será definido pelo 

próprio licenciado.  

Art. 32. Será devida pela prestação do serviço de transporte recreativo de passageiro a Taxa 

de Gerenciamento de Transporte de Passageiros, além da taxa de licença e de vistoria anual. 

Art. 33. Os casos omissos serão deliberados pelo Poder Executivo, a quem caberá 

regulamentar a presente Lei em todos os aspectos necessários à sua efetiva aplicação.  

Art. 34. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Vila Velha, 04 de outubro de 2018. 
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