
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Santo Antônio

U M A N O V A C I D A D E

ESTABELECE A
DO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE
PASSAGBROS DA INDIVIDUAL -
TÁXÍ -, NA ÁREA DO Ê DÁ
PROVIDÊNCIAS.

JOSÉ FRANCISCO FERREIRA DA LUZ,
Municipal de Santo Antônio da Patrulha, no uso das
atribuições que lhe são conferidas por lei,

Faço saber , que a Câmara Municipal de Sanio
Antônio da Patrulha aprovou e eu sanciono e
promulgo a seguinte Lei:

CAPÍTULO l

DAS DISPOSIÇÕES

ARTIGO 1° A exploração do serviço de transporte
público de passageiros da categoria individual TÁX! -,
na área do Município, passa a obedecer às normas
estabe\ecidas na seguinte Lei, e o que dispõe sistema
municipal de transportes.

Parágrafo Único -O serviço de transporte público
de passageiros da categoria individual terá tarifa paga
por quilômetro rodado, aferido através de taxímetro, cujos
valores iniciais das bandeiras um e dois, da hora parada
e de cada quilômetro rodado será fixado pelo Poder
Público Municipal através de Planilha de Cálculo
Tarifária.

ARTIGO 2° - Os táxis poderão ser de duas (2) ou quatro (4) portas
transportarão, no máximo, quatro (4) passageiros.

ARTIGO 3° - O número de táxis em operação licenciados pelo Município,
tanto quanto possível, obedecerá aos critérios de rentabilidade
necessidade, localização, crescimento populacional e outros faiore
pertinentes, considerados de dois ern dois anos peüa Comissão de
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Transportes e regulamentado por decreto municipal, sempre no período
compreendido entre os meses de março e de junho, dos anos ern que for
feita a análise acima referida.

Parágrafo único - Para os efeitos das disposições deste artigo, ficam
plenamente resguardados os direitos dos licenciados para o serviço de
transporte público de passageiros da categoria individual, que estejam
prestando serviço na forma dessa lei.

ARI. 4° - Somente poderão trafegar táxis de até 10 (dez) anos de
fabricação.

Parágrafo Único - Os licenciados para o transporte de serviço individual,
que já estejam prestando o serviço, tem o prazo cie 1 (um) ano, contados
da entrada em vigor da presente lei, para atender o solicitado no caput.

ART. 5° - Fica assegurado aos licenciados para o serviço de transporte
público de passageiros da categoria individual táxi, o direito de
substituí-lo, em qualquer mês do exercício, por outro veículo de
fabricação mais recente, que esteja em perfeito estado de conservação,
comprovado em vistoria a ser realizada por órgão do sistema municipal
de transporte, em oficina própria ou autorizada do Município, assegurado
a manutenção da mesma placa, praça ou ponto de estacionamento.

Parágrafo único - Para gozar do direito assegurado no parágrafo
anterior a substituição do veículo deverá ser efetivada no prazo máximo
de noventa (90) dias, a contar da data em que o veículo a ser substituído
for retirado de circulação.

CAPÍTULO II

DAS CONCESSÕES DE NOVAS LICENÇAS

ÂRTíGO 6° - Verificada a necessidade de concessão de
novas licenças para a exploração do serviço de transporte
público de passageiros da categoria individual, para
operação no Município, nos termos do artigo 3°, ao
Prefeito Municipal compete o deferimento com base nos
estudos e levantamentos efetuados pela Comissão de
Transporte criada por Decreto Municipal, ouvido o
Conselho Municipal de Trânsito, criado pela Lei n.Q
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2.829/94 com as alterações da Lei n° 3275/98, mediante
regular procedimento licitatório como determina a
legisíação federal.

§ 1° - O Prefeito Municipal, fará publicar na forma usual, Edital de
Licitação para a concessão de licença para a exploração do serviço de
transporte público de passageiros da categoria individual em que serão
fixados:

a) O número de novos licenciamentos de táxis que serão deferidos
no exercício.;

b) A localização das praças ou pontos de estacionamento, corn o
número respectivo de vagas a serem preenchidas;

c) Os requisitos estabelecidos em lei para a concessão da licença;

d) O prazo para apresentação dos requerimentos de licenciamentos
novos, nunca inferior a trinta (30) dias;

e) Os documentos exigidos para a fase de habilitação, de acordo
com o estabelecido no art. 10 desía Lei.

§ 2°- Habilitado mais do que um interessado para cada vaga ofertada, o
julgamento da proposta obedecerá, rigorosamente, aos seguintes critérios
de preferência, na respectiva ordem:

l - Ao licitante que comprovar maior número de anos de efetivo exercício
da profissão de motorista de táxi e/ou motorista profissional em empresa,
podendo acumular as somas, desde que já não seja licenciado, ou que
pretenda habilitar-se à nova praça ofertada, cancelando a anterior licença.

H - Ao liciíante que possuir, para usar como taxi, veículos de ano de
fabricação mais recente;

III - Ao liciíante que possuir, para usar como taxi, veículos em melhor
condições de trafegabiiidade, assim determinada pelo íaudo técnico
vistoria;

§ 3° - No caso de empate entre duas ou mais propostas, na forma do art/
45, § 2° da Lei 8.666/93 , a classificação se fará , obrigatoriamente, por
sorteio, em ato público, para o qual todos os iiciíantes serão convocados,
vedado qualquer outro processo.
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Art 7°- Os proprietários de táxis beneficiados com a concessão de
nova licença deverão, dentro de sessenta (60) dias, no máximo, colocar
em condições de tráfego o veículo licenciado, sob pena de perder o
direito a mesma.

CAPÍTULO III

DAS TRANSFERÊNCIAS OÃ LICENÇA

Arí.83.- A transferência da licença somente será permitida,
ouvida a Comissão de Transportes:

a) por efeito de direito hereditário na forma da fei Civil;

b) no caso de viúvofa) ou herdeiro menor, com autorização
judiciai, a pessoa devidamente habilitada, de comprovada idoneidade,
mediante resolução da Comissão de Transporte, pelo Prefeito
Municipal.

§ 1° - Quando a transferência da licença beneficia menor ou incapaz, a
mesma continuará até a maioridade, podendo o mesmo tornar-se
licenciado, atendidas as demais exigências legais.

§2° - Nos casos previstos no parágrafo anterior, e na aiínea "b" desse
dispositivo, isto é a viúvofa), menor ou incapaz., será permitido dar o
veículo em arrendamento a terceiro, desde que o arrendatário atenda as
exigências estabelecidas ria alínea "b" desse dispositivo.

ARTIGO 9° - A concessão ou renovação de licença para a exploração do
serviço de transporte público de passageiros da categoria individual - táxi
- dependerá do perfeito estado de conservação do veículo, que será
atestado em vistoria a ser realizada por órgão do sistema municipal de
transporte, em oficina própria ou autorizada do Município

§ 1° - A vistoria se repetirá para os veículos licenciados, que possuírem
até 5 (cinco) anos de fabricação, anualmente, no mês de abri! de cada
ano, e para os veículo que possuírem entre 5 (cinco) e 10 (dez) anos de
fabricação, semestralmente, nos meses de abril e outubro de cada ano,
afim de serem verificadas suas condições mecânicas, elétricas, de
chapeação, de pintura e outros que a lei exigir, bern como, os requisitos
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básicos de higiene, segurança, conforto e estética reclamados peía
natureza do serviço a que se destinam. Ficando resguardado ao ente
público, a qualquer momento, exigir nova vistoria.

§ 2° - As vistorias serão as expensas do proprietário, fornecendo, a oficina
própria do Município ou autorizada, atestado sobre as condições do
veículo, que deverá ser apresentado à autoridade municipal para registro.

§ 3° - O veiculo que não satisfazer as normas exigidas na vistoria,
necessitando de reparos ou reformas terá sua licença suspensa até que

liberado em nova vistoria.

§ 4° - O Município providenciará na retirada de circulação, em caráter
definitivo, retirando também a licença do proprietário, daqueles táxis que
nos termos desta Lei, não tenham mais condições de utilização para o fim
a que se destinam, ou não tenham recebido satisfatoriamente os reparos
ou reformas exigidas nos termos dos parágrafos anteriores, após 30
(trinta) dias da notificação.

§ 5° - Os veículos usados para o serviço de transporte individual de
passageiros, que não forem apresentados à vistoria, dentro do prazo
legal, terão suspensas suas licenças de circulação, até que realize a
mesma, no prazo máximo de trinta (30) dias, sob pena de perder a
licença, caso em que só poderá readquirí-Sa através de licitação.

§ 6° - Todos os táxis, em operação no Município, deverão portar em lugar
visível, o certificado de vistoria, fornecido pelo Município, onde constará a
data de liberação do veículo.

CAPÍTULO V

DOS REQUISITOS PARA A HABfLÍTAÇÃO

ARTIGO 10 - Os interessados em concorrer à licença para a exploração
do serviço de transporte individual de passageiros, bem corno
motoristas, admitidos esses nas hipóteses do art. 8° e os autorizados para
casos eventuais nos termos do art. 12, §2°, deverão cadastrarem-se no
Município, com a sua completa identificação, fornecendo todos os dados
exigidos para o cadastro respectivo.

§ 1° - Quando o motorista empregado, for demitido ou pedir demissão,
deverá o licenciado comunicar o fato ao setor competente dentro do prazo
de cinco (5) dias úteis, afim de ser atualizado o cadastro, o mesmo
devendo ocorrer no caso de admissão de novo motorista.

AV. BORGES DE MEDEIROS, 456 . CEP 95.500-000 . FONE/FAX: Oxx(51) 662.4000 . E-mail:pmsap@pro.via-rs.com.br

"DOE ÓRGÃOS, DOE SANGUE: SALVE VIDAS"



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA Santo Antônio
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

U M A N O V A C I D A D E

§ 2° - Incluem-se, ainda, entre os requisitos indispensáveis à habilitação,
os seguintes:

a) Certificado de propriedade do veiculo;

o} Certificado de vistoria do veículo;

c) Atestado de residência do pretendente, comprovando estar domiciliado
no Município, pelo menos há dois (2) anos;

d) Atestado de bons antecedentes e folha corrida policial e judicial, com
menos de seis (6) meses, a contar da data em que foram expedidas;

e) Carteira Nacional de Habilitação, categoria profissional, em vigor, do
motorista;

f) Comprovante de quitação dos tributos municipais, estaduais , federais,
e atestado de regularidade com a previdência social;

§ 3° - Os licenciados deverão manter as condições de habilitação durante
todo o período da licença. Devendo, ainda, participar de todos os
treinamentos ministrados e/ou indicados pelo Município, relativo a
atividade de taxista.

CAPÍTULO VI

DAS PRAÇAS E PONTOS DE ESTACIONAMENTO

ARTSGO 11- BianuaSmente, o Prefeito Municipal corn base nos estudos e
levantamentos efetuados pela Comissão de Transporte criada pó
Decreto Municipal, ouvido o Conselho Municipal de Trânsito, tornará a
medidas cabíveis mediante Decreto, para a fixação, alteração ou
supressão de praças e pontos de estacionamento de táxis para a Sede e
para as localidades do interior do Município.

ARTSGO 12 - Na distribuição, criação ou extinção dos pontos de táxis,
serão considerados os seguintes fatores:

l - a limitação do número de táxis;

íí - a boa execução do Plano Diretor do Município, especialmente no que
diz respeito às necessidades do sistema geral de transportes e viário;
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§ 1° - Fica expressamente proibida a venda ou transferência de praças ou
pontos de estacionamento, exceto as decorrentes dos fatos constantes no
art. 8° desta Lei.

§ 2° - Ao licenciado de serviço de transporte individual de passageiros é
permitido confiar o veículo, apenas eventualmente, aos motoristas que
não estejam devidamente cadastrados e autorizados junto ao Município.
Podendo cada licenciado cadastrar, no máximo, dois motoristas.

§ 3° -. Atendendo as necessidades, poderão ser estabelecidos praças e
pontos de estacionamento "temporários", em determinados horários,
devendo ser limitado o número de veículos a estacionar, em qualquer
caso.

§4° - Poderá o Município, atendendo a interesse público, determinar
plantões noturnos nos pontos de táxis.

CAPÍTULO VII

DAS TARIFAS, SUA FÍXAÇÃO E REVISÃO

ARTIG013 - As tarifas cobradas no serviço de táxis, explorado dentro da
área do Município, serão lixados ou revisados, pelo Prefeito Municipal, de
acordo com as normas gerais estabelecidas nesta Lei, anualmente,
podendo ser revisado em prazo inferior, desde que caracterizada situação
que ocasione desequilíbrio econômico-financeiro do serviço.

ARTIGO 14 - Para o cálculo das novas tarifas, deverão ser considerados
obrigatoriamente os seguintes fatores:

I - Os custos de operação;

II - A manutenção do veículo;

SH - A remuneração do condutor;

IV - A depreciação do veículo;

V - O justo lucro do capital investido;
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Ml - O resguardo da estabilidade financeira do serviço.

Parágrafo Único - Para a constatação da incidência dos fatores referidos
neste artigo, no aumento das novas tarifas, a Municipalidade deverá
considerar, em seus estudos e levantamentos, QS seguintes elementos
básicos:

a) o tipo padrão de veículos empregados - assim considerado aquele que
integrar, ern maior número a frota de táxis do Município;

b) A vida útil do veiculo - fixada pelas normas técnicas dos fabricantes
dos veículos tidos como padrão para os efeitos da fetra "a" deste
parágrafo.

c) O capital investido e as diversas despesas levantados pela
observação direta;

d) A amortização - assim considerado o percentual correspondente à
depreciação do veículo na sua vida úíii;

e) As despesas de manutenção - decorrentes de reparação e
substituição de peças;

f) A remuneração do capital - calculada sobre o valor atualizado do
veículo, descontada a amortização;

g) O combustível - considerado ern função do veículo padrão adotado;

fi) Os lubrificantes, iubrificação, lavagem e pulverização - exigidos nos
manuais técnicos dos fabricantes do veículo padrão, quanto ao rodado
composição e vida útil, e referentemente ao custo;

i) O seguro obrigatório do veículo - consideradas as disposições da
legislação federai e municipal sobre o assunto;

j) Os impostos e taxas anuais -- compreendendo todos os tributos
necessários à circulação dos veículos;

k) A remuneração diária do condutor em função da exploração do serviço
durante o turno diurno (das 8:00 às 18:00), ou noturno (das 18:00 às 8:00
horas).
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ARTIGO 15 - Concluídos os levantamentos, nos termos dos artigo 13 e
14 desta Lei, o Prefeito Municipal, baseando-se no parecer da Comissão
de Transporte e do Conselho Municipal de Trânsito, decretará as novas
tarifas para o serviço de táxis, que só vigorarão após publicação com
cinco (5) dias de antecedência, pelo menos, devendo a tabela ser afixada
em lugar visível no veiculo, bem como ser aferido o taxímetro pelo
MEJRO dentro do prazo máximo de trinta (30) dias, após a publicação do
Decreto de novas tarifas.

Parágrafo único- Verificado abuso, na cobrança de tarifas, por denúncia
do usuário, ou por constatação do poder concedente, poderá a
autoridade municipal determinar multa e, na reincidência, cassar a licença
concedida.

CAPÍTULO VIH

DÁS INFRAÇÕES E PENALIDADES

ARTíGO 16 - O não cumprimento das obrigações decorrentes de
qualquer dispositivo desta Lei, dependendo da gravidade da infração,
implica nas seguintes penalidades:

I - Advertência;

II - Multa;

li! - Suspensão da licença;

IV - Revogação da licença.

Parágrafo Único - Quando o infrator praticar, simultaneamente, duas ou
mais infrações, ser-ihe-ão aplicadas cumulativamente, as penalidades a
elas cortinadas.

ARTIGO 17 -A pena de advertência será aplicada:

i - Verbalmente, pelo agente do órgão competente, quando, em face das
circunstâncias, entender involuntária e sem gravidade a infração punivel
com muita.

AV. BORGES DE MEDEIROS, 456 . CEP 95.500-000 . FONE/FAX: Oxx(51) 662.4000 . E-mail:pmsap@pro.via-rs.com.br

"DOE ÓRGÃOS, DOE SANGUE: SALVE VIDAS"



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Santo Antônio

U M A N O V A C I D A D E

ii - Por escrito, quando sendo primário o infrator, decidir o órgão
competente transformar em advertência a multa prevista para a infração.

Parágrafo Único A advertência verba! será, obrigatoriamente,
registrada no setor competente do Município.

ARTIGO 18 - As multas serão graduadas, segundo o gravidade da
infração;

§ 1° - O grau da mu!ta será de 150 (cento e cinqüenta) URM, ou medida
de vaior equivalente.

§ 2° - A muita iniciai será sempre aplicada no seu grau mínimo.

§ 3° - Em caso de reincidência da infração, dentro do prazo de um (1)
ano, a multa será cobrada em dobro .

§ 4° - Constitui reincidência para os efeitos do parágrafos anterior a
repetição da mesma infração pelo mesmo infrator, se praticada após a
lavratura do Auto de infração anterior e punida por decisão definitiva.

ARTIGO 19 - A competência para aplicação da pena de suspensão e
cassação de licença é do Prefeito, obedecido o devido processo legal.

§ 1° - Ao licenciado, punido com multa ou suspensão da licença, é
facultado encaminhar Pedido de Reconsideração, à autoridade que o
puniu, dentro do prazo de dez (10) dias, contado da data da decisão que
impôs a penalidade.

§ 2° - A autoridade referida neste artigo, apreciará o Pedido de
Reconsideração, dentro do prazo de dez (10) dias a contar da data de
seu encaminhamento.

§ 3° - Ao licenciado, punido com cassação de licença, é facultado
encaminhar Pedido de Reconsideração, ao Prefeito Municipal, dentro do
prazo de trinta (30) dias, contando da data da notificação da punição.

§ 4° - A autoridade, referida neste artigo, apreciará o Pedido de
Reconsideração, dentro do prazo de dez (10) dias, a contar da data de
seu encaminhamento.

§ 5° - O Pedido de Reconsideração, referido nos parágrafos anteriores
deste artigo, não terá efeito suspensivo.
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ARUGG 20 - Todo licenciado, arrendatário ou motorista empregado, na
forma permitida em lei, denunciado por não cumprir as disposições da
presente Lei terá o prazo de dez (10) dias, a contar da data da
notificação, para apresentar defesa, antes da decisão sobre a penalidade
a ser aplicada.

Parágrafo Único - A faculdade prevista nesta artigo, não impede a
retirada do veículo de circulação, quando o mesmo não estiver em
perfeito estado de conservação, nos termos do artigo 9° e seus
parágrafos.

ARTIGO 21 - O licenciado de serviço de transporte público de
passageiros da categoria individua! que omitir declaração ou inserir
declaração falsa ou diversa da que deveria ser escrita em documento ou
cadastro exigidos por esta Lei, nos termos dos artigos 9° e seus
parágrafos, além de ficar sujeito às penas previstas no Código Penal, terá
cassada a sua licença.

ARTIGO 22 - O Município providenciará, dentro do prazo de sessenta
(60) dias, a contar da vigência desta Lei, para que iodos os licenciados do
serviço de transporte público de passageiros da categoria individual -
TÁX! -, em exercício, sejam devidamente cadastrados, adequando-se
aos termos da presente Lei.

ARTIGO 23 - O licenciado do serviço de transporte individual de
passageiros não poderá negar-se a transportar passageiros, sob pena de
sanções previstas nessa lei.

ARTIGO 24 - Os táxis deverão ser providos de aparelho taximetro, que
mostre de forma visível ao passageiro, durante o itinerário, a progressão
do custo do serviço.

ARTIGO 25 - Os taxímetros serão fiscalizados de acordo com as normas
fixadas peio Instituto Nacional de Pesos e Medidas.

Parágrafo Único - Constatado vício no taxímeiro, além de multa prevista,
o veículo será retirado de circulação e a licença suspensa até o seu
conserto, devendo, em caso de doto comprovado, ser cassada
definitivamente a licença para a exploração de serviço de transporte
individual de passageiros.

ARTIGO 26 - O Município regulamentará a presente Lei, por Decreto, no que for
necessário.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA

ESTADO DO RIO G R A N D E DO SUL
Santo Antônio

U M A N O V A C I D A D E

ARTíGO 27 - Esta Lei em vigor a revogando-se
as disposições em contrário, especialmente as Leis Municipais de n°s
1.849, de 16 de agosto de 1984, Lei n° 2.330, de 06 de dezembro de
1990 , LEI N° 2.436, de 24 de agosto de 1991, e Lei n° 2.497, de 03 de
julho de 1992.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, 13

JOSÉ FRANCS
Prefeit

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE

62.001.

REÍRA DA LUZ
ícipa!

JOÃO ALPREDOpA l̂LVEjRA PEIXOTO
Secretario de Administração
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