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Di,spõe sobre a permis',são da circulação
nas faÌxas exclusit,as de veiculo do
transporte publico indÌvidual - 7',4,Y1,

"FAIXA AZUL", dos municípios' (lue
integram a Região MetropoliÍana de
Manaus, e dá oulra.; providencicts.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO Ar|/.AZONAS

DECRETA

Art. lo - Fica permitido o tráfego dentro da faixa exclusiva dos veículos, tipo táxis.
"FAIXA AZUL", oriundos e com placas dos Municípios que integram a Região
Metropolitana de Manaus: Presidente Figueiredo, Rio Preto da Eva, Itacoatiara,
Iranduba, Manacapuru, Novo Airão, Careiro da Yârzea, Manaquirí, Careiro, Autazes,
Itapiranga e Silves

Art.2o - Os permissionários, as entidades de apoio e as empresas de táxis, devem estar
de acordo com as condições apresentadas no Decreto Municipal n. 3286 de 11 de rnarço
de 2016, publicadano DOM Edição 3847, que estabelece normas que regulamentam a
atividade de táxis que circulam dentro da "FAIXA AZIJL", na cidade de Manaus.

Aft. 3o - Fica garantido aos táxis que atuam na modalidade interestadual que integram a
Região MetropolitaÍra, a não aplicação de multa pelos agentes cle trânsito da cidade de
Manaus.

Art. 4o - Esta lei entra em vigor, 60 ( sessenta ) dias, após a data de sua publicação
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JUSTIFICATIVA

O Decreto Municipal n.3286 de 11 de março de 2016, pubiicada no DOM Edição
3847, estabelece normas que regulamentarn a atividade de táxis que circulam na cidade
de Manaus.

Objetivando soluções de melhoria da mobilidade urbana nas grandes cidades, no caso
da Cidade de Manaus, foram implantadas as faixas exclusivas, também conhecidas
como "FAIXA AZUL", que após a regulamentação pelo lnstituto Municipal de
Engenharia e Fiscalização do Trânsito - MANAUSTRANS, permite o tráfego do
transpofte público individual- Táxi.

No entanto, na cidade de Manaus existem peculiaridades que plecisam ser observadas
pelo agente público, neste caso, circulam no eixo de nossa cidade transportes públicos
individuais, oriundos de Município da Região Metropolitana, que tem como a cidade
Manaus, sua base.

Observa-se que os tipos de táxis que trafegam em nossa cidade, vindos dos Municípios
adjacentes, constitui como Táxi do tipo executivo que devem estar registrado no órgão
competente, no caso, o SMTU.

Assim, os taxistas desta modalidade que circulam pelo eixo de nossa cidade, tem sofrido
penalidade por usarem a "FAIXA AZUL" não tenclo seu direito garantido, pois estão de
acordo com o estabelecido pelo SMTU.

Diante do exposto, solicito junto aos meus pares desta casa! a aprovação da presente
propositura.
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