
LEI MUNICIPAL N º 428/2007, de 24 de setembro de 

2007. 

 

 

“Dispõe sobre concessão, regula e estabelece normas para a 

exploração dos serviços de automóveis de aluguel – táxi – 

no município e dá outras providências”.  

 

 

JAIME EDSSON MARTINI, Prefeito Municipal de Novo 

Xingu – RS, FAÇO SABER, no uso das atribuições que me são conferidas pela Lei Orgânica 

Municipal, que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono e promulgo a 

seguinte Lei: 

 

Art. 1º – A concessão e os serviços de transporte individual 

de passageiros, denominados automóveis de aluguel – táxis – no município, passa a obedecer a 

presente lei.  

 

Art. 2º – Considera-se automóvel de aluguel – táxi – para 

efeitos desta lei, todo veículo destinado ao transporte individual de passageiros, mediante preço 

fixado em tarifas, por Decreto Municipal.  

 

Art. 3º – Os veículos de que trata esta lei não poderão ter 

mais que 10(dez) anos de fabricação e deverão ser de cor branca ou similar com faixa de 

15(quinze) centímetros de largura, lateral e horizontal azul e, além dos equipamentos 

obrigatórios, equipado com os seguintes acessórios:  

a) a palavra “táxi” nas laterais e traseira, com o número de telefone.  

b) placa luminosa com a palavra “táxi” sobre o teto.  

 

Art. 4º – Os atuais concessionários terão o prazo de 

90(noventa) dias, a partir da publicação desta lei para colocar os acessórios referidos no artigo 



anterior. Em relação à cor o proprietário terá o prazo de 24(vinte e quatro) meses para fins de 

adequação.  

Parágrafo Único: Para o caso de troca do veículo, após a 

publicação da presente lei, a cor deverá ser a prevista no artigo anterior. 

 

Art. 5º – Cada comunidade do interior terá direito a 01(um) 

ponto de táxi e o perímetro urbano (sede) terá direito a 02(dois) pontos de táxi, devido ao 

número de habitantes.  

Parágrafo Primeiro: Para as localidades / comunidades que 

possuem a concessão, permanecerão os pontos já concedidos, devendo ajustar aos termos desta 

Lei. 

 

Parágrafo Segundo: o ponto de táxi deverá ser identificado 

através placa visível pelos usuários, tanto no interior quanto no perímetro urbano. 

 

Art. 6º – No perímetro urbano os táxis deverão permanecer, 

no mínimo, por 08(oito) horas diárias no local do ponto, salvo quando estiver a serviço. No 

interior o detentor da concessão deverá, obrigatoriamente, residir no local do ponto.  

 

Art. 7º – Deverão ser revistas as concessões já autorizadas 

para que se ajustem aos termos desta lei. A prioridade de permanência ou renovação de 

concessão deve obedecer pela ordem os critérios de tempo de atividade no serviço; necessidade 

da comunidade; e, condições do veículo utilizado.  

 

Art. 8º – Para novas concessões deverá primeiramente ser 

verificada a necessidade. Com base em estudos e levantamentos efetuados pela Administração, 

o Prefeito Municipal, considerando a necessidade e o interesse da população, fará publicar edital 

em que serão fixados:  

a) o número de novas concessões de táxis. 



b) localização dos pontos.  

c) requisitos para concessão e licenciamento, com base na presente lei. 

d) o prazo para apresentação dos requerimentos de concessão, nunca inferior a 05(cinco) 

dias.  

 

Art. 9º – Não serão outorgadas concessões e 

licenciamentos para veículos com mais de 10(dez) anos de fabricação e os beneficiados com a 

concessão de novas licenças deverão, dentro de 15(quinze) dias, colocar em condições de 

operação o veículo licenciado, dentro da previsão da presente lei.  

 

Art. 10 – A concessão ou renovação de licença para táxi 

dependerá do perfeito estado de conservação do veículo. O atestado de conservação deverá ser 

apresentado pelo concessionário onde conste dados de identificação completos da oficina 

mecânica que realizar a vistoria, sendo indispensável razão social, número do CNPJ e assinatura 

do responsável legal.  

 

Art. 11 – O atestado de conservação será emitido na forma 

de “vistoria” onde conste dados completos sobre as condições do veículo referente aos seus 

itens essenciais como por exemplo equipamentos de segurança, pneus, freios, sinaleiras, motor, 

caixa, faróis, geometria, balanceamento, e, etc. 

 

Art. 12 – Todos os táxis em operação deverão portar  no 

veículo  certificado de vistoria para fins de eventuais fiscalizações.  

 

Art. 13 – Em nenhuma hipótese os concessionários de 

táxis poderão se negar a prestar atendimento sob pena de perda imediata da concessão, salvo nos 

casos que o usuário represente risco à integridade física do taxista, conduta suspeita ou 

inadequada. Será assegurado amplo direito de defesa ao taxista no caso de queixa, que deverá 

ser enviada à Secretaria de Administração. 



 

Art. 14 – O concessionário que não obedecer às normas 

estabelecidas nesta lei será notificado para adequar-se às disposições desta lei, dentro do prazo 

de 15(quinze) dias, e se persistir com a infringência, esgotado o prazo estabelecido terá seu 

alvará de licença cancelado.   

 

Art. 15 - O município, a contar da publicação da presente 

lei, notificará todos os taxistas em atividade para que providenciem adequação a este 

ordenamento.  

 

Art. 16 – O veículo táxi deverá ser conduzido por pessoa 

habilitada, conforme legislação de trânsito.  

 

Art. 17 – São requisitos indispensáveis para concessão do 

licenciamento do táxi, além dos já previstos nesta lei:  

 

a) certificado de propriedade do veículo.  

b) certificado de vistoria. 

c) certidão negativa do Foro Criminal, expedida há menos de 03(três) meses, relativa ao 

proprietário ou condutor. 

 

Art. 18 – Poderá o Executivo estabelecer por Decreto, 

dentre outras regulamentações, horários, sistemas de plantões, permanência e definições dos 

pontos.  

      

Art. 19 – É expressamente proibida a venda do Ponto de 

Táxi de um Taxista a outro, sendo que no momento de desistência ou o não interesse em 

permanecer na atividade, o município avaliará nova concessão. 

 



Art. 20 – Esta lei entra em vigor na data de sua 

publicação. 

Art. 21 – Revogam-se as disposições em contrário.  

 

     GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE NOVO 

XINGU, em 24 de setembro de 2007. 

 

 

JAIME EDSSON MARTINI 

Prefeito Municipal 

Registre-se e Publique-se 

 

 

ALINE BARZOTTO BERNARDI 

Sec. Mun. da Adm., Plan. e Finanças 


