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PORTARIA Nº. 272/2012, 

DE 07 DE NOVEMBRO DE 2012. 
 

 

“Fixa prazo para a apresentação dos 
veículos cadastrados na modalidade de 
permissão pública de serviço de transporte 
público individual na categoria táxis para 
fins de aferição taximétrica a ser realizada 
pelo IBAMETRO e dá outras providências”. 

 
 
A DIRETORA SUPERINTENDENTE DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E 
TRANSPORTE PÚBLICO – STT, DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, Estado da Bahia, no uso 

das suas atribuições legais, em especial das especificadas nos termos da Lei Orgânica do 
Município; Lei nº. 730, de 18 de maio de 2006; alíneas “d” e “f” do inciso III, do art. 13 do 

Decreto Municipal nº. 4521, de 05 de outubro de 2012; e,  
 
Considerando a obrigatoriedade de aferição dos instrumentos taximétricos fixada nos termos 
do art. 105, do Decreto Municipal nº. 3.142, de 20 de abril de 1999; 
 
Considerando ainda a fixação do período de 19 a 23 de novembro de 2012 para fins de 
realização da aferição dos instrumentos nos veículos cadastrados no município na 
modalidade táxi, conforme publicação nº. 143/12, realizada pelo Instituto Baiano de 
Metrologia e Qualidade – IBAMETRO, no Diário Oficial do Estado, ANO XCVII, Nº. 20.991 de 
07 de novembro de 2012; 
 
 

RESOLVE: 

 

Art. 1º. – Determinar a apresentação dos veículos integrantes do sistema 

de transporte individual na modalidade táxi, no pátio da Superintendência de Trânsito e 
Transporte Público – STT, no período de 19 a 23 de novembro de 2012, no horário de 8h às 
12h e das 14h às 17h, para fins de aferição dos seus instrumentos taxímetros, conforme 
tabela abaixo: 

DATA DE APRESENTAÇÃO FINAL DE PLACA 

19/11/2012 1 e 2 

20/11/2012 3 e 4 

21/11/2012 5 e 6 

22/11/2012 7 e 8 

23/11/2012 9 

 
 
Art. 2º. – Os Permissionários deverão apresentar, sem prejuízo de outros 

documentos que fizerem necessários, o certificado da última aferição. 
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§ Único: Sem prejuízo do disposto no caput do presente artigo, deverão 

ainda os Permissionários apresentar, para os veículos que se utilizam de combustível na 
modalidade gás natural, o respectivo selo, devidamente preenchido. 

 
 
Art. 3º. – A ausência de cumprimento do disposto nos termos da presente 

Portaria, ensejará a aplicação das penalidades cabíveis. 
 
 

Art. 4º. - Esta Portaria entra em vigor na data da sua assinatura. 
 
 

GABINETE DA DIRETORA SUPERINTENDENTE DE TRÂNSITO E TRANSPORTE 
PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 07 DE NOVEMBRO DE 2012. 

 
 
 

BEATRIZ DE PAULA LIEBANAS 
Diretora Superintendente 


