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Lei do Executivo n.º. 423/2015. 

 

Dispõe sobre o serviço de transporte de 
passageiros em veículo de aluguel no 
Município de São João do Tigre (PB) e dá 
outras providencias. 

 
 
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO TIGRE – ESTADO DA PARAÍBA, 
faz saber que a Câmara Municipal aprovou e Eu sanciono a seguinte Lei. 
 

TÍTULO I 

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

Art. 1º O serviço de táxi instituído através desta Lei, objetiva satisfazer as 

necessidades de transporte individual de passageiros no Município de São João do 

Tigre. 

  § 1º O serviço será regido por esta Lei e respectivo regulamento operacional do 

serviço de táxi, a ser decretado pelo Chefe do Poder Executivo e pelo ato de outorga 

de permissão. 

  § 2º Deverão ser observadas em todos os casos as demais leis federais, 

estaduais e municipais aplicáveis. 

 Art. 2º Os serviços de transporte individual, de qualquer modalidade, são 

considerados serviços públicos e devem ser prestados de forma adequada nos termos 

da Lei Federal n.º. 8.987/95. 

 Art. 3º O serviço de táxi deverá ser prestado sempre de forma adequada, 

eficiente, segura e contínua por pessoas físicas inscritas na Prefeitura Municipal, junto 

a seu órgão competente. 
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 Art. 4º Para efeito de interpretação e aplicação das disposições contidas nesta 

Lei foram considerados os seguintes conceitos e definições: 

 I - SERVIÇO DE TÁXI - é o transporte de passageiros em veículo de aluguel; 

II - TÁXI - veículo sobre rodas, tipo automóvel, com capacidade de até 5 (cinco) 

ocupantes, utilizado no serviço público de transporte de passageiros; 

  III - PODER PERMITENTE - o Município de São João do Tigre; 

  IV - PERMISSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO - a delegação, a título precário, 

mediante licitação, da prestação de serviços públicos, feita pelo poder concedente à 

pessoa física que demonstre capacidade para o seu desempenho, por sua conta e 

risco; 

  V - PERMISSIONÁRIO - pessoa física de delegação conferida unilateralmente 

pelo Município de São João do Tigre, a título precário, revogável, que legitima o 

operador a executar tão somente os serviços previstos nesta Lei, excluídos quaisquer 

outros serviços, inclusive os que dependem, para outorga de concessão ou permissão, 

de prévia licitação, nos termos do artigo 175 da Constituição Federal; 

  VI - PONTO DE TÁXI - local pré-fixado pela Prefeitura, para o estacionamento 

de veículos da modalidade táxi; 

  VII - CONDUTOR - motorista habilitado, conforme Código de Transito Brasileiro 

(CTB), inscrito no cadastro de condutores de táxis da Prefeitura, que exerce a atividade 

de condução de táxi, mediante autorização prévia; 

  VIII - CADASTRO - registro sistemático dos condutores e dos veículos utilizados 

no serviço de táxi. 

TÍTULO II 

DA COMPETÊNCIA 

  

Art. 5º Com vistas ao cumprimento das disposições desta Lei e demais normas, 

compete a Prefeitura, por meio de seu órgão competente: 
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  I - regulamentar, gerenciar, supervisionar, disciplinar, administrar os serviços de 

táxi; 

  II - dispor sobre a execução dos serviços; 

  III - coibir serviços irregulares ou ilegais; 

  IV - exercer a fiscalização realizando vistorias e diligências; 

  V - desempenhar outras atribuições afins. 

   

TÍTULO III 

DO REGIME DE EXPLORAÇÃO 

  

Art. 6º O serviço de táxi é de interesse público, estando condicionado à outorga 

de permissão pelo Município de São João do Tigre. 

  

Art. 7º A outorga de todo e qualquer serviço de transporte de passageiro em 

veículo de aluguel, comum ou especial, fica subordinada a prévia licitação, obedecido 

os requisitos, condições e critérios de seleção pública determinados através de edital, 

exceto: 

  I - em caso de falecimento do permissionário autônomo, a permissão ficará para 

o cônjuge sobrevivente que poderá requerer, no prazo de 01 (um) ano, contado do 

óbito, a expedição de nova permissão, para si ou para outra pessoa que indicar, desde 

que satisfaçam as condições nesta Lei. 

  II - caso ocorra falecimento de ambos cônjuges, a faculdade da permissão 

poderá ser exercida por herdeiros ou terceiros, por expressa indicação daqueles, em 

conformidade com o que ficar estipulado em formal de partilha ou alvará judicial, 

mediante requerimento encaminhado à Prefeitura no prazo de até 120 (cento e vinte) 

dias, contados do término do inventário. 
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  III - em caso de incapacidade permanente, devidamente comprovada para o 

exercício da profissão de motorista profissional, ficará sob a responsabilidade do seu 

curador, nomeado judicialmente, a gerência da permissão. 

 

Art. 8º O prazo para as permissões será de 20 (vinte) anos, podendo ser 

renovado uma vez por igual período, desde que atendidas às exigências legais e 

contratuais. 

  

Art. 9º As atuais autorizações e permissões que estiverem em vigor por prazo 

indeterminado, inclusive por força de legislação anterior, serão mantidas pelo prazo de 

20 (vinte) anos a contar da data da publicação desta Lei, mediante a assinatura do 

Contrato de Permissão junto à Prefeitura, podendo ser renovado uma vez por igual 

período, desde que atendidas as exigências legais e contratuais. 

  

TÍTULO IV 

DAS CONDIÇÕES PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE 

  

Art. 10. Para execução dos serviços de táxi os veículos deverão atender as 

seguintes características: 

  I - ser veículo de passeio; 

          II - ser de 04 (quatro) ou 05 (cinco) portas com capacidade de até 05 (cinco) 

ocupantes, respeitando os critérios da Lei Nacional dos Transportadores de 

Passageiros de Táxi; 

  III - possuir ar condicionado;  

  IV - possuir porta-malas com capacidade mínima de 290 (Duzentos e noventa) 

litros com o banco traseiro na posição normal; 
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  V - permanecer com suas características originais de fábrica, exceto no caso de 

utilização de Gás Natural Veicular (GNV), observadas às exigências do CTB e 

legislação pertinente; 

  VII - estar padronizado conforme regulamentação. 

Art. 11. O Permissionário deverá obrigatoriamente substituir seu veículo até 31 

de dezembro do ano em que completar 08 (anos) anos de fabricação, sob pena de 

revogação da permissão. 

  § 1º Nos casos de inclusão no sistema, somente serão admitidos veículos com 

no máximo 3 (três) anos de fabricação. 

  § 2º Nos casos de substituição de veículos, somente serão admitidos veículos 

mais novos que os atuais. 

Art. 12. A execução do serviço de táxi fica condicionado à expedição anual da 

“licença para trafegar” mediante vistoria dos veículos, assim como do cadastramento 

prévio dos permissionários, condutores, veículos e equipamentos. 

Parágrafo único: A receita decorrente da taxa de renovação da “licença para 

trafegar”, cobrada na forma do Código Tributário Municipal, será integralmente 

destinada ao Fundo Municipal de Apoio ao Microempreendedor Individual. 

Art. 13. O Poder Executivo Municipal regulamentará as técnicas de segurança 

necessária à operação do veículo. 

Art. 14. Será outorgada apenas uma permissão para cada permissionário. 

  § 1º Além do permissionário, será admitido o cadastramento de até 02 (dois) 

condutores auxiliares e estes só poderão conduzir o veículo ao qual estarão 

vinculados. 

  § 2º Todos os condutores vinculados ao serviço de táxi do Município de São 

João do Tigre deverão passar por cursos de aperfeiçoamento, mediante norma 

regulamentar. 
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Art. 15. A Prefeitura Municipal, por meio de seu órgão competente, registrará 

apenas 01 (um) veículo para cada permissionário que faça prova de sua propriedade. 

Art. 16. Os serviços cujo embarque ocorrer dentro do Município de São João do 

Tigre somente poderá ser executado por permissionários do próprio Município. 

  

TÍTULO V 

DOS PONTOS DE ESTACIONAMENTO 

  

Art. 17. A localização e o número de vagas para cada ponto serão fixados pela 

Prefeitura Municipal, por meio de seu órgão competente, observando-se o interesse 

público e a conveniência administrativa, podendo a qualquer tempo serem 

remanejados e ou até cancelados. 

  Parágrafo único - É facultado a Prefeitura Municipal, por meio de seu órgão 

competente, adotar o sistema no qual os táxis não tenham vinculação com pontos 

fixos, prestando serviço na forma de livre circulação. 

  

Art. 18. Por determinação da Prefeitura Municipal, por meio de seu órgão 

competente, o número de veículos de táxi por pontos no Município estão distribuídos 

de acordo com tabela a seguir: 

  

LOCALIZAÇÃO PONTOS 

Centro - Ponto I 04 

Centro - Ponto II 04 

Centro - Ponto III 04 

Distrito de Cacimbinha 05 

Distrito de Santa Maria 03 

TOTAL 20 
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TÍTULO VI 

DAS DISPOSIÇÕES FINAS E TRANSITÓRIAS 

Art. 19. O número de veículos de aluguel licenciados no Município de São João 

do Tigre não poderá exceder ao dimensionamento previsto no quadro a seguir: 

 

DIMENSIONAMENTO DA FROTA EM FUNÇÃO DO NÚMERO DE HABITANTES: 

  

População do Município Número máximo de táxi 

Até 5.000 20 

De 5.001 a 10.000 25 

Acima de 10.000 35 

 

 Art. 20. Os veículos de aluguel poderão circular com publicidade segundo 

critérios definidos pela legislação municipal. 

  

Art. 21. Os atuais Permissionários terão o prazo máximo de 12 (doze) meses 

para se adaptarem a esta Lei. 

 

Art. 22. Esta Lei revoga as disposições contrárias a sua aplicabilidade. 

  

Art. 23. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Gabinete do Prefeito do Município de São João do Tigre, 27 de Março de 2015 

 

 
José Maucélio Barbosa 

PREFEITO 
 




