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LEI MUNICIPAL Nº623, DE 15 DE JUNHO DE 2018. 
 

“DISPÕE SOBRE O TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EM VEÍCULOS DE 
ALUGUEL NO MUNICÍPIO DE ITAOCA, ESTADO DE SÃO PAULO.” 

 
FREDERICO DIAS BATISTA, Prefeito do 
Município de Itaoca, Estado de São Paulo, no 
uso de suas atribuições legais; 
 
FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou 
e ele sanciona e promulga a seguinte lei: 

 
ARTIGO 1º - O transportede passageiros em veículos de aluguel no Município de Itaoca 
reger-se-á segundo as disposições desta Lei. 
 
§ 1º –Incluem-se no serviço de taxi, todos os tipos de veículos de aluguel destinados ao 
transporte de passageiros. Suprimido emenda nº 001/2018 
 
PARAGRAFO ÚNICO - São os órgãos municipais responsáveis pela fiscalização e 
aplicação dos ditames desta legislação o DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE 
TRANSITO – DEMUNTRAN e o DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRIBUTOS. 
 

CAPÍTULO I 
                                      DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
 
ARTIGO 2º - A quantidade de veículos de aluguel autorizados será limitada á proporção 
de 01 (um) automóvel para cada 250 (duzentos e cinquenta) habitantes. 
 
ARTIGO 3º - A autorização para exploração do serviço de transporte de passageiros - 
TAXI, somente será concedida a motorista profissional autônomo, sendo que nenhum 
permissionário obterá permissão para trabalhar com mais de 01(um) veículo. 
 
Parágrafo Único – A autorização mencionada no caput, será apurada através de 
procedimento administrativo específico buscando o atendimento das determinações desta 
lei, sendo ao final concedido a permissão através de expedição de Alvará Municipal que 
deverá ser renovado anualmente. 
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ARTIGO4º - Nenhum permissionário do serviço de táxi poderá entregar seu veículo para 
outro com ele executar o serviço, salvo na forma previstano artigo 17. 
 

CAPÍTULO II 
                                                           DA PERMISSÃO  
 
ARTIGO 5º- Os proprietários de veículos destinados ao transporte de passageiros, só 
poderão iniciar suas atividades no serviço de táxi, após a expedição, pela Prefeitura, do 
competente Alvará de Permissão.  
 
Parágrafo Único -O Alvará de Permissão de que trata o artigo é pessoal e será outorgado 
sempre a título precário. 
 
ARTIGO 6º -O pretendente á vaga no serviço de táxi deverá apresentar no ato da 
inscrição: 

a. Prova de habilitaçãocomo motorista profissional há mais de 02 (dois) anos com 
a descrição de “EXERCE FUNÇÃO REMUNERADA” no mencionado 
documento; 

b. Fotocópia da carteira de identidade provando ter no mínimo 21 (vinte e um) 
anos de idade; 

c. Carteira de saúde atualizada; 
d. Atestado de antecedentes criminais ocorrências de trânsito e de residência 

expedidos pela Delegacia de Polícia do Município. 
 
ARTIGO 7º- Quando o número de pretendentes for superiorao número de vagas, a 
seleção dar-se-á segundo critério estabelecido neste artigo na seguinte ordem: 

a. Ao motorista que comprovadamente, não possuir outro meio de subsistência; 
b. Ao motorista que não possuir outra atividade remunerada, que seja proveniente do 

trabalho profissional, com ou sem vínculo empregatício; 
c. Ao motorista com maior tempo de atividade profissional e com menor número de 

infrações às Leis de trânsito; 
d. Ao motorista com maior número de filhos menores ou inválidos, e desquitados com 

filhos sob sua dependência 
e. Ao solteiro arrimo de família; 
f. Ao casal com filhos. 

 
Parágrafo Único – Perdurado, ainda, a igualdade de condições, o desempate dar-se-á por 
sorteio, levado a efeito na presença dos interessados. 
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ARTIGO 8º - Em se havendo a necessidade de julgamento e obtido o resultado, assim 
como os demais permissionários não submetidos aos critérios do Artigo 7º, ficam, os 
escolhidos obrigados a satisfazerem as seguintes exigências:- 
 

I. Quanto ao veículo 
a. Prova de propriedade, com exibição do respectivo certificado licenciado junto ao 

Município de Itaoca, expedido pelo órgão competente com a especificação de 
categoria ALUGUEL; 

b. Prova de bom estado de funcionamento e segurança, asseio, conservação, além das 
demais exigências do Código Nacional de Trânsito, tudo verificável através de        
vistoria. 

c. Caracterização com adesivos na parte superior do para-brisas dianteiro e, no vidro 
traseiro podendo ser na extensão total observado a legislação de trânsito. 
c.1 – Os adesivos a serem colocados nos veículos deverão ser padronizados e 
confeccionados pela municipalidade. 

      d. Os veículos deverão se apresentar em perfeitas condições de segurança e a sua cor 
predominante BRANCA. 
 d.1 – Excepcionalmente, será admitida a utilização dos veículos de outras cores se a 
permissão fora concedida anteriormente a publicação desta legislação. 
 d.2 – Os permissionários proprietários de veículos de outras cores que não a 
especificada no caput desta alínea, deverá providenciar a sua alteração quando da 
substituição do veículo, por força de sua idade de utilização máxima ou por sua livre 
iniciativa. 

II. Quanto ao motorista 
a. Apresentação de duas fotos 3x4  recentes; 
b. Demais documentações referidas no Artigo 6º desta Lei. 

 
Parágrafo Único – Os permissionários deverão no prazo de 30 (trinta) dias da concessão 
inicial, providenciar as exigências contidas neste artigo para fins de prestação dos serviços 
ora concedidos. 
 
ARTIGO 9º - Os veículos que operam ou vierem a operar no sistema de transporte 
público por TAXI, deverão se apresentar em ótimas condições de SEGURANÇA, em 
conformidade com o Código de Trânsito Brasileiro. 
 
Parágrafo Único – A inspeção do veículo poderá, conforme o caso e a critério do 
DEMUTRAN – Departamento Municipal de Trânsito, ser efetuada:- 

a) Junto ao setor específico de inspeção veicular; 
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b) Em movimento, nas vias urbanas, nos casos em que o inspetor necessite verificar o 
automóvel em funcionamento; 

c) Por teste de rodagem, em esteira rolante ou equipamento similar, nos casos em que 
o inspetor necessite verificar o automóvel em funcionamento; 

d) Nas vias do Município, por abordagem; 
e) Nas demais dependências do Departamento Municipal de Transito – DEMUTRAN, 

quando assim necessário. 
 
ARTIGO 10 - Preenchido os requisitos a que se referem os artigos 6º e 8º, e estando 
pagos os tributos municipais, será expedido o Alvará de Permissão para o ponto 
determinado. 
 
ARTIGO 11 - Do Alvará de Permissão deverá constar dados que identifique o 
permissionário bem como o veículo, assim como a denominaçãoe o número de ordem do 
pontode Estacionamento a que pertence. 
 
ARTIGO 12 – A renovação do Alvará de Permissão deverá ser requerida anualmente até 
o dia 31 de março com o recolhimento das taxas pertinentes, eventualmente devidos, pelos 
permissionários. 
 
§ 1º– O requerimento de renovação deveráser instruídocom os atestados de antecedentes, 
de trânsito e de residência expedidos pelos órgãos competentes.  
 
§ 2º– Expirado o prazo de que trata este artigo a permissão perderá sua eficácia e vigência 
automaticamente salvo em caso plenamente justificável. 
 
 

CAPÍTULO III 
                                  DA TRANSFERÊNCIA DA PERMISSÃO 
 
ARTIGO 13 –Atransferência de direitos de permissão para utilização de pontos de táxi 
concedidos a motoristas regularmente habilitados somente será admitida quando o titular 
do ponto contar com pelo menos dois anos na qualidade de permissionário e estiver 
exercendo-a normalmente. 
 
§ 1º– Será dispensado o tempo de permissão acima fixado no caso específico do titularvir 
a se aposentar, mediante certidão expedida pelo órgão previdenciário oficial. 
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§ 2º – O motorista cessionário da permissão deverá satisfazer as exigências do Código 
Nacional de Trânsito e regulamentos afins. 
 
§ 3º – O requerimento de transferência dos direitos de permissão será firmado 
conjuntamente pelas partes e dirigido ao senhor Prefeito Municipal devidamente instruído 
com os documentos comprobatórios da satisfação das exigências contidas nesta Lei, além 
de certidão negativa de débitos com Fazenda Municipal a qualquer título, dessas mesmas 
partes. 
 
§ 4º - O motorista beneficiado pela cessão/transferência do ponto descrito no caput, antes 
do início das atividades deverá comprovar o atendimento de todos os requisitos inerentes 
a concessão da permissão previstos nesta legislação. 
 
ARTIGO 14 – O requerimento de transferência dos direitos de permissão sobre ponto de 
táxi mediante a transferência fundamentada nesta Lei somente poderá transferir tais 
direitos após o decurso do prazo de dois anos do ato de aquisição, com a ressalva da 
faculdade estabelecidano § 1º do artigo anterior. 
 
ARTIGO 15– Somente serão admitidas permutas de pontos de táxi entre permissionários 
que preencham os requisitos estabelecidos nos artigos anteriores desta Lei no que couber, 
observadas, porém, o interesse públicoe a conveniência Administrativa parao seu 
deferimento. 
 
Parágrafo Único –Para os efeitos desta Lei a permuta se equipara á transferência de 
direitos de permissão, inclusive no que diz respeito as restrições do artigo 13. 
 
ARTIGO 16 – No caso de morte do permissionário, o Alvará de permissão será 
automaticamente transferido para a viúva ou sucessor arrimo de família e estes poderão 
solicitar autorização para trabalhar com um auxiliar, desde que observadas as disposições 
desta Lei. 
 
Parágrafo Único – Incluem-se no benefício deste artigo o permissionário aposentado por 
invalidez permanente devidamente comprovada. 
 

CAPÍTULO IV 
                                       DO AUXILIAR DO PERMISSIONÁRIO 
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ARTIGO 17 -Fica autorizado ao motorista profissional autônomo permissionário do 
serviçode táxiceder o seu veículo, em regime de colaboração, no máximo a 1(um) outro 
profissional. 
 
Parágrafo Único – A cessão mencionada no caput, ficará limitada a períodos de 
afastamento das funções do permissionário, em razão de licença médica para tratamento 
de saúde. 
 
ARTIGO 18 – A cessão de que trata o artigo anterior somente será permitida se 
satisfeitos os requisitos exigidos nas alíneas  “a” “b” “c” “d” do artigo 6º do capítulo II e 
alínea “a”e “b” do artigo 8º, item II do mesmo capítulo. 
 
ARTIGO 19 –As despesas com a expedição do documentode matrícula, permissão e 
Alvarás, bem como de suas renovações, serão recolhidas à Fazenda Municipal, segundo o 
disposto no Código Tributário do Município. 
 

CAPÍTULO V 
                                                           DOS VEÍCULOS 
 
ARTIGO 20 – Poderão ser permissionários de serviço de táxi, os proprietários de 
automóveis de todos os tipos e modelos observados os critérios instituídos no Capítulo II 
e V desta normativa, e com tempo de uso inferior ou igual ao máximo de 10 (dez) anos 
após a sua fabricação. 
 
ARTIGO 21 – O permissionário poderá substituir seu veículo por outro com prévia 
autorização desde que sejam atendidas as exigências desta Lei.  
 
ARTIGO 22– A Prefeitura poderá a qualquer tempo, exigir dos veículos de que trata a 
presente Lei sejam submetidos à vistoriaa fim de verificar se os mesmos satisfazem as 
condições a que se refere à letra “b” do item I ao artigo 8º.   
 
Parágrafo Único – Será suspenso a Alvará de permissionário que, cientificado para, em 
prazo certo apresentar seu veículo a vistoria não atender a notificação, até que o faça salvo 
por motivo relevante plenamente justificado.  
 
ARTIGO 23– O estacionamento dos veículos de serviço de táxi só será permitido em 
pontos regularmente criados por ato do Prefeito. 
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§ 1º – Para os efeitos desta Lei, fica criado um ponto de táxi junto á Praça José Silva, 
nesta cidade, com número máximo de veículos a ser delimitado através de Decreto 
Municipal. 
 
§ 2º – O ponto de estacionamento deverá ser devidamente sinalizado, ficando a execução 
do serviço a cargo do Serviço de Obras do Município. 
 
§ 3º - Fica ratificado a criação dos Pontos de Táxis localizados nos Bairros Pavão, 
Caraças e Lageado de Itaoca. 
 
ARTIGO 24 – Poderão ser criados através de Decreto Municipal, pontos livres de 
estacionamento de Taxi em locais onde a demanda de público justificar, a fim de atender a 
população, de acordo com os critérios estabelecidos nesta Lei, observando-se também as 
normas dos artigos 2º desta Lei. 
 
ARTIGO 25– Qualquer ponto de estabelecimento TAXI poderá ser, por motivo de 
interesse público, extinto, transferido, ampliado e/ou diminuído. 
 
§ 1º– Advindo a necessidade de extinção de qualquer ponto poderá a Prefeitura transferir 
a permissão para outros Pontosde Estacionamento, igualmente verificando-se a 
necessidade de redução do número de lotação, sendo transferidos os permissionários com 
menor tempo de permanência no ponto atingido.  
 
§ 2º – Quando ocorrer a necessidade do parágrafo anterior, verificando-se igualdade de 
tempo de permanência, a escolha dos permissionários a serem transferidos dar-se-á 
segundo o critério estabelecido no artigo 7º e suas alíneas. 
 
ARTIGO 26– A transferência da permissãode um ponto de estacionamento para outro, 
poderá ser concedida a requerimento dos interessados a critério do poder permitente, 
desde que haja vaga. 
 
ARTIGO 27– Os telefones que vierem a ser instalados em cada ponto de estacionamento 
destinam-se ao uso de todos os respectivos permissionários que deverão concorrer com 
quotas partes iguais, destinadas a cobrir despesas de instalação e manutenção do aparelho, 
não lhes podendo ser exigida qualquer outra quantia excedente dessas despesas, 
relativamente ao uso do telefone. 
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ARTIGO 28 –Sempre que houver vagas a serempreenchidas, por criação, desistência, 
abandono ou falecimento do titular, o permitente fará chamamento público dos 
interessados. 
 
ARTIGO 29– No ponto de estacionamento deverá haver ordem, disciplina e respeito, sob 
pena de aplicação das sanções previstas no artigo 32 desta Lei. 
 

CAPÍTULO VI 
                                                           DAS TARIFAS 
 
ARTIGO 30–Os veículos de serviços de táxi adotarão exclusivamente, como forma de 
cobrança dos serviços prestados, tabela de preços e serviços através de ato expedido pelo 
Executivo Municipal de acordo com o quilometro rodado ou outra peculiaridade local. 
 

CAPÍTULO VII 
                                           DAS INFRAÇÕES E PENALIDADES  
 
ARTIGO 31 – É obrigado de todo o condutor de táxi observar os deveres e proibições do 
Código Nacional de Trânsito e especialmente: 

a. Tratar com polidez e urbanidade os passageiros públicos; 
b. Trajar-se adequadamente; 
c. Não recusar passageiro, salvo nos casos expressamente previsto em Lei; 
d. Não adulterar a tabela; 
e. Não cobraracima da tabela; 
f. Não retardar intencionalmente a marcha do veículo ou seguir itinerário mais 

extenso ou desnecessário; 
g. Não permitir excesso de lotação no veículo; 
h. Trazer consigo sempre o Alvará de permissão e a prova de pagamento da taxa 

de licença; 
i. Permanecer no ponto destinado ao permissionário pelo menos por 04 (quatro) 

horas diárias, excetuando-se esta obrigatoriedade salvo por motivos 
relacionados a execução da própria atividade ou em razão de situações de força 
maior devidamente justificada; 

j. Estacionar em ponto que seja aquele para o qual foi designado. 
 
ARTIGO 32 – As penalidades previstas nesta Lei aplicáveis de acordocom a gravidade 
do fato são as seguintes: 

a. Advertência; 
b. Suspensão de Alvará pelo prazo de 10 (dez) a 30 (trinta) dias; 
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c. Cassação do Alvará. 
 
§ 1º – Eventual desrespeito as obrigações impostas por esta legislação ou mesmo em 
discordância das legislações de transito, antes da adoção das penalidades previstas nas 
letras “b” e “c” deste artigo, o poder permitente – através do Departamento Municipal de 
Trânsito ou Departamento Municipal de Tributos, comunicará o fato ao permissionário, 
admitindo a defesa prévia no prazo de 10 (dez) dias desta notificação, julgando-a em igual 
prazo. 
 
§ 2º - As infrações descritas no Artigo 31, inicialmente serão motivos de aplicação 
imediata da sanção de ADVERTÊNCIA e a sua reincidência, ensejará na instauração de 
procedimento administrativo para aplicação das sanções previstas nas alíneas “b” e “c” 
deste artigo. 
 
§ 3º - A municipalidade, tendo sido comunicada oficialmente de que o permissionário 
cometeu infração de natureza GRAVE ou GRAVISSIMA, poderá instaurar procedimento 
administrativo para aplicação das sanções previstas neste artigo. 
 
ARTIGO 33 – Dos atos do poder permitente decorrente da aplicação das sanções 
previstas no artigo anterior, cabe recurso, no prazo de 10 (dez) dias a contar da intimação 
ou notificaçãodo ato da aplicação da pena com efeito suspensivo nos casos das letras “b” e 
“c” do artigo 32. 
 
Parágrafo Único – O recurso será dirigido ao Prefeito e sua decisão deverá ser proferida 
dentro do prazo de 10 (dez) dias contadas da sua interposição. 
 
ARTIGO 34 – Na contagem dos prazos estabelecidos nesta Lei, excluir-se-á o do 
vencimento, prorrogando-se este automaticamente, para o primeiro dia útil, se cair em dia 
sem expediente na Prefeitura Municipal. 
 

CAPÍTULO VIII 
                                              DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
ARTIGO 35 – Ficam os permissionários de veículos de aluguel proibidos de instalarem 
em seus respectivosveículos dispositivos de publicidade escrita sem a devida ciência e 
anuência da autoridade concessora.   Suprimido emenda nº 001/2018 

 
ARTIGO 36 – Os proprietários de permissões para a atividade de TAXI que não 
atenderem as determinações desta legislação, observado o contraditório e ampla defesa, 
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perderão as licenças concedidas, devendo serem submetidos aos ditames desta normativa 
para a concessão inicial após o interstício de 5 (cinco) anos, acaso vierem a pretender 
nova permissão. 
 
ARTIGO 37– O Município de Itaoca/SP, através do Departamento Municipal de Transito 
e o Departamento Municipal de Tributos, adotarão as medidas pertinentes ao 
cumprimento desta normativa com as consequentes aplicações das medidas punitivas 
cabíveis acaso necessárias para a sua fiel execução. 
 
Parágrafo Único – A qualquer tempo a municipalidade poderá realizar fiscalização 
através de seus órgãos competentes para aferição do cumprimento desta presente 
normativa, podendo também os próprios permissionários exercerem esse atributo através 
de denúncia escrita formal. 
 
ARTIGO 38 – Ficam ratificados os atos praticados anteriormente a publicação da 
presente legislação, considerando-se para tanto o direito adquirido, ressalvados nos casos 
de renovação de concessões e alvarás municipais que obedecerão as regras desta 
normativa naquilo que couber. 
 
ARTIGO 39 – Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 
 

                                             Itaoca/SP, 15 de Junho de 2018 
 
 
 

Frederico Dias Batista 
Prefeito Municipal 

 
 
 
 


