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ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA iNgS

GABINETE DO PREFEITO

PROJETO DE LEIN ' O/Pq2019, de 28 de fevereiro de 2019

Cola PnA9AS DE TAXI, INSTITUI A
ATIVIDADE DE TAXISTA E ESTABELECE
NORMAS PARA A EXPLonAQAo DO
SERViQO PUBLICO DE TRANSPORTE
INDIVIDUAL HOU COLETIVO DE
PASSAGEIROS, POR TAXI, NO AMBITO DO
MUNICIP10 DE DONA INGS, E DA 0UTRAS
PROVIDENCIAS.

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO UUNICiPIO DONA iNgS, ESTADO
DA PARAIBA, no uso das atribuig6es Legais, submete a apreciagao do Poder
Legislativo o presente Projeto de Lei:

CAPiTULOI
DiSPOSIC6ES PRELIMINARES

Art. I ' - Fifa criada a Praia de Taxi- 1, situada na Av Major Augusto Bezeerra, na
Praia dos Trabalhadores nests cidade, e instituida a atividade'de taxista no imbito do
Municipio de Dona Ings.

Art. 2o - A exploragao do Servigo POblico de Transporte Individuale/ou coletivo de
passageiros, por Taxi, no imbito do Municipio, paisa a obedecer is normal
estabeiecidas nesta Lei.

' \&

Paragrafo Unico: Entende-se por "Transporte Individuale/ou coletivo. por Taxi", o
transporte individualde passageiro e/ou em formato de lotaQao, respeitada a capacidade
legaldo taxi licenciado.

Art. 3o - O Servigo POblico de Transporte Individuale/ou coletivo, por Taxi, de que
trata o arUgo primeiro, tem por objeto o atendimento a demanda de transporte agil
confortavel. seguro, individuale/ou coletivo, de cidadgos Donainesenses e. dado o seu
relevante interesse local. constitui servigo pOblico de titularidade do Municipio, que
podera delegar sua execugao aos particulares, por meio de outorga, a titulo presario e
na forma de permissao de servigo pOblico, sob o regime juridico pOblico.

Art. 4'. Para efeito de interpretagao do disposto
seguintes concertos e definig6es:

nesta lei consideram-se os
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veiculo sem prestar o servigo, mediante identificaQao na formaliar com o

s as exig6ncias necessgrias

regul

v:agem

1,/

VI - trans
regulamentada

Vll - utilizar combustivelalternativo, atendida

Segal IV
Dos Deveres dos Permissionarios e dos Condutores Auxiliares

Art. 24. S50 deveres dos permissionarios taxistas e dos condutores auxiliares:

I -fornecer a Secretaria Municipal de Finangas, a documentagao, os dados
estatisticos e quaisquer outros elementos que forem solicitados para fins de controle e
fiscalizagao

11- fornecer ae passageiro, se solicitado, comprovante do servigo executado

111 - mantel o veiculo em condig6es de seguranga, conforto e higiene, conforme
amentaQao vlgente

IV - obedecer is exig6ncias estabelecidas na Lei Federal n ' 9.503/1997, que
instituio C6digo de Tr6nsito Brasileiro(CTB)

V - obedecer ds exig6ncias estabelecidas na legislagao municipals

VI - portar, no veiculo, o respective Alvaro de Trafego. v61ido e expedido pda
Secretaria Municipal de Finangas, e todos os demais documentos funcionais de porte
obrigat6rio

Vll- manter atualizados os dados cadastrais;

IX - preservar o memo ambientel

X - prestar o sewigo sollcitado, salvo motivo justificado;

Xl- seguir o itiner6rio solicitado ou, indycar um de menor percurso

Xll- conduzir o passageiro at6 o seu destino final, sem interrupgao volunt6ria Da

Xlll - acomodar, no localapropriado do veiculo, as bagagens e os volumes dos
passageirosl /f

\.
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XIV - aux1liar os passageiros a embarcar no veiculo
dente, sempre que necessdrio ou solicitado

bem coma a desembarcar

XV - soiicitar aos passageiros a utilizagao do onto de seguranga

XVI - restttuir aos passageiros. os pertences esquecidos no taxie os valores
recebidos indevidamente a maier

XVll- estar permanente e adequadamente trajado durante a execugao do servigo
utilizando vestimenta apropriada para a fungal de prestador de um servigo pOblicol

XVll- abster-se de embarcar ou desembarcar passageiro em localproibido ou em
desacordo com a reguiamentagao da vial

XIX - ngo fumar no interior do veiculo e solicitar aos passageiros que n5o o
fagam durante o curso da viagem

XX - ndo dirigir de forma perigosa ou desconfort6velao passagelro

XXI - permanecer junto ao veiculo, quando utilizando ponto de estacionamento
salvo em area de estocagem

XXll - manter afixados, nos locals determinados pda legislagao vigente os
adesivos obrigat6rios do veiculo

XXlll -ndo confiar a diregao do veiculo a terceiros nio autorizados pelo
permlssionano

CAPiTULO VI
DA CONCESSAO DE NOVAS LiCENQAS

1- os termos do art. 175 da Constituigao Federalle

11 - do C6digo de TrAnsito Brasileiro, Lei n ' 9.503/1997, bem como as demais
normas legais pertinentes
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$l' - O puzo para a exploragao do Sewigo de Taxi sera de lO (dez) ands

requisitos fixados na presente lei, sem possibilidade de renovagao.

$ 4' - E vedada a exploraQao do Servigo de Transpo.rte.Individua
em veiculo de aluguel-taxi aos Servidores POblicos ativos e inativos

de passagelros

$ 5' - A autorizaQao 6 ato unilaterale discriCiongrio e pode ser suspenso, cassado
e/ou modificado a qualquer tempo pele Poder Executivo Municipal, mediante processo
administra tiv o

outras informaQ6es

1- o Rome da pessoa fisica a quem 6 delegado o prefixo
\.

11 - o nOmero de inscrigao no Cadastro de Pessoa Fisica (CPF/CNPJ)

111- o puzo de validade do documents

IV - a data de vig6ncia da permissaa

$ 'i ' - Expedido o Terms de Permissgo. fica estabelecido ao perm ssion6rio o
puzo Improrrog6velde 30 (trinta) dias para o inicio efetivo da execugao do servigo

recadastramento e controle do servigo
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CAPiTULO Vil

DAS TRANSFER£NCIAS DE LICENQAS

(trintaj por cento do valor negociado

CAPiTULO Vlli
VISTORIAS DOS VEiCULOS

Art. 29. A concessio ou renovagao do Alvaro de Estacionamento e. Trafego
dependera de vistoria. sob a orientagao do 6rgao competente, a fim de apurar o estado
de conservagao do veiculo

servigo a que se destinam
\.

$ 2'Servo retirados de clrculaQao, em car6ter definitivo, os taxis que ngo
apresentarem p enas condig6es de utilizagao para o fim a que se destinam

$ 3' Os taxis que ndo forem apresentados a vlstoria. dentro do puzo legal, terdo
seus alvards de trafego suspensos, salvo motive de forma maior, apurado atrav6s de
sindic6ncia

$ 4' A victoria, ds expensas do permissionario, deverd ser realizada por oficina
mecinlca legalmente constituida no municiplo

$ 5' A vistoria podera ser substituida por comprovante da revisgo realizada por
concessiondria autorizada pelo fabricante do veiculo.

$ 6' A vista do atestado sobre as condig6es do veiculo ou do comprovante da
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revisit. o Municipio fornecer6 A vars de EstacionamentoO Trafego, do qualconstara a
data da liberagao do veiculo e da nova victoria.

$ 7' O alvaro de trgfego deverg ser mantido em lugar visivelno veiculo.

CAPiTULOIX
DOS PONTOS DE TAXI

Art. 30. Para os efeitos delta lei, entende-se por panto o local pr6-fixado na via
pOblica para estacionamento de taxi

nOmero, ds necessidades do servigo

Art. 32. Os pontos servo discrimlnados de acordo com as seguintes categonas:

1 - ponto privado 6 aquele em que somente 6 permitido o estacionamento de
permissionarios designados para o mesmo

11 - panto livre aquele que pode ser usado por qualquer taxi

Art. 33. Na distribulQao e remanejamento dos pontos de taxis servo considerados
os seguintes fatores

1- 1imitagao do nOmero de taxis

11- observincia do Plano Diretor do Municipio, especialmente no que concerne as
necessidades do sistema gerai de transported videos

Pardgrafo Onico. Atendendo ds necessidades pOblicas. especialmente no cano
de eventos, poderao ser criados pontos de taxi livres, em determinados locals, dias e
hor6rios

CAPiTULO X
DOS HORARtOS DE TAXI

municipalcompetente

Art. 35. Nos pontos de estacionamento deverio ser mantidos taxis conR motorista
a disposigao dos usuirios, diariamente, das 07h As 19h.
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Art. 36. Cada panto de estacionamentoPeverE manter, peso menos, um veiculo
de plantar, fora do hor6rio estabelecido no artigo 34

noms, enderego e nOmero do telefone do plantonista

$ 2' O plantao podera ser estabelecido de comum acordo entre os motoristas de
taxi. com a elaboragao de uma tabela mensal. que sera entregue a autoridade
competente at6 o Oltimo dia Otildo m6s anterior

$ 3' Nio havendo acordo para a escala de plantao, a Secretaria Municipal de
Finangas providenciara sua elaboragao, de acordo com a necessidade e conveniencia.

CAPiTULO XI
DAS TARIFAS, FiXAQAO E REVISAO

Art. 37. O Poder Executivo Municipal, ap6s ouvida a comissgo de permlssionarios
taxistas, fixar6 por decreto, o valor da passagem, no caso de taxlcoletivo em formato de
lotagao aos municipios vizinhos

Art. 38. Na modalidade de viagem individual, deve ser cobrado R$ 1,00 (um real)
por qui16metro rodado ou prego a combinar entre taxista e passageiro

(duas) vezes por ano

orlgem
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CAPiTULO Xll

DAS INFRAQ6ES E PENALIDADES

suspensao temporaria do direito de exercer o servlgo

11- cassagao da ilcenga e permissao para exercer a atividadel

Art. 41. As penalidades servo aplicadas Por Fiscais da Secretaria Municipalde
Finangas e classiflcam-se em

I -- levee
11-- medias
111 -- graves
IV - gravissimas

$l '. As penaiid3des de multa ser60 aplicadas de acordo com a natureza da
nfragao, definida por esta LEI

$2'. Terdo seus valores fixados conforme tabela a segulr:

1- Grupo 1- Leve - Troca de Panto: Suspengao temporaria, advert6ncia escrita
e multa correspondente a 01 (uma) UFR-Dl- Unidade Fiscal de Refer6ncia de Dona
Ings

' \. 11- Grupo 11-- Media - veiculo irregular: suspensao temporaria da permissao
at6 que deja regularizada e multa correspondence a 02 (duas) UFR-Dl- Unidade Fiscal
de Refer6ncia de Dona Ings

111- Grupo 111- Grave - condutor irregular: suspensao temporaria da permissao
at6 que se regularize e multa correspondente a 03 (tr6s) UFR-Dl- Unidade Fiscalde
Refer6ncia de Dona Ings

IV -- Grupo IV -- Gravissima -- Alvaro vencido: suspensao temporaria da
permissao at6 que se regularize e multa correspondents a 04 (quatro) UFR-Dl- Unidade
Fiscalde Refer6ncia de Dona Ings

$3'. As infra96es cometidas, independente da modalidade, servo registradas em
prontu6rio especifico, junto a Secretaria Municipalde Finangas.

$4'. Os valores decorrentes das multas servo recolhidos atrav6s de DAM
DOCUMENTO DE ARRECADA(;AO MUNICIPAL ou cr6dito em conta do Municipio.
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do Municipio e kinda cassagao da Permissio

transgressao gravlssima

Art. 43. Perderi a concessio do servigo de taxi, aquele permissionario que:
vender. transferir, locar, emprestar, ceder, penhorar: dar em comodato. doar ou desistir
em favor de terceiro

Paragrafo Onico. N50 caberi indenizagao a perda da concess5o de Alvaro de
tax!

CAPiTULO XIV
DA DEFESA E RECURSOS

Art. 44. Os recursos de quaisquer penalidade aplicada nos termos desta Lei
servo dirimidos pda Junta Administrativa de Recursos e InfraQ6es, a ser constituida por
Decreto

Art. 45. A pena de advert6ncia sera aplicada

i- verbalmente, peso Secret6rio de Finangas, quando, em face das clrcunstincias
entender involuntiria e sem gravidade, deva a infragao ser punivelcom multa

11 - por escrito, quando sendo primario o infrator e nio sendo grave a infragao,
decide a autoridade municipal competente se transformar em advert6ncia e multa
prevista para a InfraQao

Paragrafo Onico. A advert6ncia verbalserd aplicada e registrada pelos Fiscais
de Arrecadagao de Tributes

Art. 46. As infrag6es punidas com multa, independentemente da incid6ncia de
outros procedimentos, servo atribuidos os seguintes valores

1- 01 (uma) UFR-DI, em caso de infragao leve

11- 02(dual) UFR-Di; em caso de infragao media; ,#
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111- 03 (tr6s) UFR-DI, em cano de infraQao grave

IV - 04 (quatro) UFR-DI, em casa de Infragao gravissima; e

Paragrafo 6nico. Em caso de reincid6ncia especifica, dentro do puzo de 01
(um) ano, a multa sera aplicada em dobro

Art. 47. As penas de suspensao e cassagao do Alvaro de Trafego e/ou Termo de
Permissio servo aplicadas peso Prefeito Municipal, assegurado o principio do devido
processo lega

$2o.A autoridade de que trata o par6grafo anterior, apreciara o pedido de
reconsideragao dentro do puzo de 05 (cinco) dias Oteis.

$3'. C) pedido de reconsideraQao ngo teri efeito suspensivo.

Art. 48.A sindicAncia sera instaurada por ato do Secret6rio Municipal de
Finangas, assegurado o direito do Contradit6rio e Ampla Defesa

$ 1' - A crit6rio da autoridade competente, considerando o fato a ser apurado, a
fungao sindicante podera ser atribuida a um servidor ou a uma comissgo de servidores,
at6 o mgximo de tr6s

$ 2' - O servidor designado para o encargo de sindicante ou para integrar
comissgo de slndic5ncia, ficard dispensado de suas atribuig6es normals at6 a
apresentaQao do relat6rlo

Art. 49. O sindicante ou a comissdo efetuard, de forma sumdria, as dilig6ncias
necessdrias ao esclarecimento da ocorr6ncia e indiciamento do suposto infrator.

$ 1' Em primeiro lugar, sera ouvido o autor da noticia ou representagao.

$ 2' Ao motorista ou proprietario acusado seri aberto puzo de lO (dez) dias Oteis
para apresentar defesa e arrolar testemunhas, at6 o mdximo de 03 (tr6s)-

$ 3' Se houver testemunhas, estas servo ouvldas em audi6ncia, da qual sera
ntimado o acusado

qF'-
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$ 4' Em todos os atos da sindicAncia, o acusado poderg se fazer acompanhar de
advogado, legalmente constituido

$ 5o Assim que reunidos os elementos apurados, o sindicante ou comissao farc
relat6rio conclusive, caracterizando a infragao cometlda e indicando a penalidade
aplic6vel, se for o cano

$ 6' O puzo para a conclusio da sindicincia n80 excederd 60 (sessenta) dias,
contados da data do ato que a instaurar, admitida a prorrogagao por mais trinta dias,
quando as circunstincias o exigirem

Art. 50. A Autoridade competente, de posse do relat6rio acompanhado dos
elementos que instruiram a sindicincia, decidir6

1- pda aplicagao de penalidade

11- arquivamento do processo

$ 1' Entendendo a autoridade competente que os fatos nio est50 devidamente
elucidados. devolver6 os autos ao sindicante ou comissio para novas dilig6ncias.

$ 2' De posse do novo relat6rio e elementos complementares, a autoridade
proferira decisgo fina

CAPiTULO Xlll
DAS DISPOSiQ6ES FINALS

\., Art. 51. Ficam integralmente resguardados os direitos dos permissionarios que Ja
estejam explorando o servigo de taxi at6 o iniclo da data de vig6ncia da presente Lei.

desta lei

(Decreto Municipaln ' 139/2018)

Art. 53. Esta Lei podera ser regulamentada, no que couber, por ato do Chefe do
Poder Executivo

Art. 54. Revogam-se as disposig6es em contririo
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determinado valor por passageno, vaor esse, definido anualmente mediante decreto do
ooder executivo

IV -- PODER PERMITENTE:
Executivo do Municiplo de Dona Ings

6 a permissao concedida peso chefe do Poder

permlssao. 0
Vll -- poNTO: local pr6-fixado pda Administragao

estacionamento exclusivamente de veiculos da modalidade taxi:

Municipal para

autorizaQao pr6via

IX - CADASTRO: 6 0 registro sistemitico dos condutores e dos veiculos
utilizados no servigo municipalde taxi.

CAPiTULOii
DOS VEiCULOS

/
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1- 0s taxis poderao ser de 02 (duas) ou de 04 (quatro) portas

-;. ...ll,i,=!'!'!sill''i£:££ 'g: 'i,:n::n T ,': \is
passageiros

passageiros

(dez) anon de fabr cacao e que se encontre eenoe? eto ectado Se arasve culos, com at6

nor a 12 (doze) anos, ngo servo
agro.

amarela

yll- Os veiculos devergo preencher as condig6es t6cnicas e os requisitos de
seguranga, hygiene e conforto exigidos nesta lei

Paragrafo Primeiro Podera.o ser licenciados veiculos taxi com capacidade de
at6 07 (sete) passageiros, do tipo minivan

Art. 6' - O nOmero de tAxIs em operagao licenciados peso Municipio, limitado ao
fatter rentabilidade, deverd ser de 15 veiculos

Taxi



ESTADO DA PARAIBA . ...£.

PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA hES
GABINETE DO PREFEITO

forum atendidos os seguintes requisitos

1. Permissionario taxista com idade igualou superior a 21 anos e com no minimo.
02 (dois) ands de habilitagao

ApresentaQao dos documentos abaixo especificados:

campo de observaQ6es o nome do taxistal

Federaln ' l0.350/2001

c) Cediddo negativa do reglstro de distribuigao criminal relative aos crimes de
homicidio, roubo, trgfico, estupro e corrupgao de menores, conforme previsto no art.329
d ,n r'TR

d) Comprovante de resid6ncia no Municipio de Dona Ings, atualizado

e) Certidgo negativa de d6bitos com o Municipio;

f) Inscrigao como segurado do Instituto Nacionalde Seguridade Social- INSS,
conforme Lei Federaln ' 12.468/2011

g) Declaragao de inexist6ncia de vinculo empregaticio com a Uniao, Estados,
Municipios e Distrito Federal, de'/idamente assinada e com firma reconhecidal

h) 02 (dual) fotos 3x4 (tr6s por quatro), colorida e recentel

\.,

1) 0utros requisitos estabelecidos peta legislagao.

Art. 10' - A representagao por instrumento procuriit6rio nio sera aceita, sendo
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CAPiTULOIV
DA PERMISSAO

permissionario ou procurador

qualquer de sous entes federativos.

tiver conheclmento discricional, que ngo o tem.

$ 4' - E vedado aos permissionarios:

1 - possuir qualquer outra permissao: autorlzagao ou concessao de serviQO
pOblico no Municiplo ou tampouco figurar como s6cios ou aclonistas de outros prefixes;

11- exercer fungao de procurador de prefixo diverso do seu, independentemente
da modalidade de transporte em que se d6 talsituagao

$ 5' - E vedado ao permissionario conduzir em atividade fim, taxi do qualnao sega
o titular

ou
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$ 7' - Os taxlstas n60 podergo figurar como delegatarios de quaisquer outras
modalidades de transporte pOblico do Municlplo

$ 8' - O permission6rio podera ser titular de apenas 01 (uma) permlssao.

$ 9' - Considerando-se o car6ter personalissimo da permissao, o permissionano
deverd possuir domicilio no Municipio

outros municipios

ao exigido para se obter A CNH

Art. 12 - Competem a Secretaria Municipal de Finangas, o planejamento, a
regulamentagao e o controle do servtgo, enquanto a CoordenaQao de ArrecadaQao e
Tributos, caberg a fiscalizagao

Art. 13. A Secretaria Municipal de Finangas manter6 os seguintes cadastros
individuals minimos relativos ao Servigo

\.
1- permission6rios

11- condutores auxiliares, na qualidade de aut6nomos ou empregados

il! - veiculos

IV - permiss6es revogadas

V - taxistas descadastradosl

Vl- autuag6es e penalidades aplicadas por infragao As normal do Servigo POblico
de Transporte Individuale/ou coletivo, por Taxi

V11 -autuag6es e penalidades aplicadas em decorr6ncia da execugao de
transporte clandestine

de taxi

v f
/ b ''


