
Prefeitura Municipal de Santa Cruz Cabrália
Estado da Bahia

LEI N° 613, DE 31 DE JANEIRO DE 2019

"Dispõe Sobre A Taxa De Embarque Para
Transporte Hidroviário (TETH), Regulamenta A
Prestação Do Serviço, E, Dá Outras Providências."

O PREFEITO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ CABRÁLlA, ESTADO DA
BAHIA, no uso de suas atribuições legais que lhes confere a Lei Orgânica do
Município, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte lei:

Art. 1° - Fica instituída a Taxa de Embarque para Transporte Hidroviário
(TETH) no âmbito do Município de Santa Cruz Cabrália, Estado da Bahia, com a
finalidade de custear a manutenção e ampliação dos terminais de embarque e
desembarque, bem como, de promover o potencial turístico do município.

Art. 2° - A Taxa de Embarque para Transporte Hidroviário (TETH) tem como
fato gerador o exercício regular do poder de polícia municipal em matéria de
manutenção, conservação, controle e fiscalização do embarque e desembarque em
terminais sob a administração direta de órgão municipal e será considerada
individualmente para cada usuário.

Art. 3° - A Taxa de Embarque para Transporte Hidroviário (TETH)
corresponderá a 05 (cinco) UVRM (Unidade de Valor de Referência Municipal),
conforme valor estipulado no art. 54 da Lei Municipal 585/2017 e atualizado
anualmente na forma da lei.

Art. 4° - As empresas ou entidades que fornecem transporte hidroviário de
caráter turístico serão credenciadas na Secretaria Municipal de Turismo, tornando
se substitutas tributárias dos seus respectivos passageiros.

§ 1° - O Prefeito Municipal regulamentará por decreto o credenciamento das
empresas prestadoras de serviços de transporte hidroviário, e, a forma em que se
dará a emissão das autorizações de embarque e desembarque e o respectivo
adimplemento das taxas.

§ 2° - O Município providenciará, se necessário, nos terminais marítimos,
local apropriado de emissão e entrega de autorizações de embarque mediante o
respectivo recolhimento da taxa.

§ 3° - Na hipótese do parágrafo antes r o refeito Municipal regulamentará
por decreto os procedimentos neces ' rios ra garantir a fiscalização do
recolhimento da taxa, bem como, do trâ sito d ' rea de embarque e desembarque,
devendo utilizar-se dos meios tecnoló cos di níveis para controle e fiscalização,
de modo a garantir o efetivo ingress da inte alidade das receitas recolhidas aos
cofres púbiicos. .
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Art. 5° - O recolhimento da Taxa de Embarque para Transporte Hidroviário
(TETH) não exime qualquer pessoa física ou jurídica do cumprimento e
adimplemento de outras obrigações tributárias decorrentes da atividade econômica
realizada no âmbito do transporte hidroviário.

Art. 6° - Fica o Poder Executivo autorizado a realizar, mediante prévia
concorrência pública, concessão ou permissão, nos termos da lei, para prestação
dos Serviços de Transporte Hidroviário da Balsa, e de administração de Terminais
de Embarque e Desembarque no Município.

Parágrafo único - Na hipótese determinada no caput deste Artigo,
prevalecerão as tarifas determinadas por meio do certame realizado, não incidindo,
portanto, a Taxa de Embarque Para Transporte Hidroviário (TETH).

Art. 7° - A prestação dos serviços será ordenada e regulamentada por ato
do Poder Executivo quando realizada diretarnente, e, conforme as cláusulas
contratuais e projetos eventualmente anexos, quando realizada indiretamente.

Parágrafo único - Todos os prestadores de serviços de transporte
hidroviário, inclusive os concessionários, estão sujeitos às normas e à fiscalização
ambiental, tributária, sanitária, civil, reguladora, e, aos parâmetros de navegação
estipulados pela Marinha Brasileira, devendo ainda, cumprir as normas trabalhistas
relativas à tripulação e ao apoio em solo, e, tomar todas as precauções necessárias
à proteção e prevenção de acidentes em relação aos usuários.

Art. 8° - As embarcações disporão obrigatoriamente de, no mínimo:

1-Sistema de detecção e combate de incêndios;
11-Plano de controle de emergências;
111-Coletes de flutuação (salva vidas) em número compatível com a lotação;
IV- Embarcações salva vidas para evacuação;
V- Equipamentos de comunicação e localização;
VI- Identificação ostensiva da embarcação e do número do registro perante

o município;
VII- Sinalização de emergência;

Parágrafo único - As obrigações dispostas nesta lei não excluem outras
eventualmente firmadas em outras leis, ou, em outros regulamentos e atos
normativos, expedidos pelos órgãos e autoridades competentes, na forma do
ordenamento legal vigente.

Executivo.

ntes públicos que representem o
embarque e desembarque no solo
do trajeto, desde que devidamente

ser expedido pelo chefe do Poder
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