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PROJETO DE LEI Nº 106, DE 29 DE AGOSTO DE 2013. 
 

Estabelece regulamento para os serviços 
de táxis de Sobradinho e dá outras 
providências. 

 
Capítulo I 
Dos táxis 

 
Art. 1º. Para efeitos desta Lei, define-se como automóvel de aluguel ou táxi, o 
veículo automotor específico para transporte individual de passageiros, 
mediante tarifas instituídas por Decreto do Prefeito Municipal. 
 
Parágrafo único. Os táxis dotados de quatro (4) portas, com capacidade igual 
ou superior a 500 Kg, transportarão, no máximo cinco (5) passageiros.  
 
Art. 2º. Todo o táxi usará em sua parte superior (capota) aparelho luminoso, 
em material acrílico, de acordo com a resolução do Conselho Nacional de 
Trânsito. 
 
Art. 3º. É permitido ao proprietário de táxi possuir dois (2) ajudantes, com 
contrato por regime de colaboração, devidamente registrados no Setor de 
Urbanismo da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos. 
 

Capítulo II 
Das licenças 

 
Art. 4º. A exploração do serviço de táxis será realizada sob o regime de 
permissão.  
 
Art. 5º. O número de táxis licenciados não poderá exceder a proporção de um 
(1) veículo para cada 700 (setecentos) habitantes dentro dos limites da área 
urbana, ficando a área rural a critério das necessidades básicas das 
Localidades, mediante levantamento da Secretaria Municipal de Obras e 
Serviços Urbanos. 
 
Art. 6º. Verificada a necessidade de novas permissões para o Município, o 
Poder Executivo abrirá concorrência pública, designando o número de veículos 
e o ponto de lotação ou localidade que pleiteia a permissão, com licitação 
pública preferencialmente para pretendentes que residam no bairro ou na 
localidade.  
 
Parágrafo único. Poderão participar da concorrência pública: motoristas 
profissionais e autônomos e as empresas.  
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Art. 7º. O serviço de transporte de passageiros em veículos automotores, 
denominados táxis, será explorado exclusivamente:  
 
a) por motoristas autônomos;  
 
b) por empresas.  
 
Art. 8º. A permissão para veículo de aluguel é de caráter pessoal, não podendo 
ser objeto de venda, empréstimo, transferência ou cessão de qualquer 
natureza.  
 
Art. 9º. Somente será permitida a transferência:  
 
a) para motoristas profissionais autônomos, por efeito hereditário, na forma da 
lei civil ou aposentadoria;  
 
b) de viúva ou herdeiro menor, à pessoa física ou jurídica habilitada junto à 
Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, mediante autorização 
judicial, requeridas dentro do prazo de 180 (cento e oitenta) dias da data do 
óbito.  
 
§ 1º. Quando a transferência beneficiar menor, a permissão continuará até a 
maioridade, devendo o mesmo tornar-se permissionário, atendidas as demais 
exigências legais e, enquanto for menor, um curador, nomeado, responderá, 
judicial e extrajudicialmente, pelas infrações e penalidades que vier a sofrer.  
 
§ 2º. Nos casos previstos no parágrafo anterior, à viúva ou ao menor, será 
permitido dar o veículo em arrendamento a terceiros e o contrato, devidamente 
formalizado, deverá ser levado ao registro na Secretaria Municipal de Obras e 
Serviços Urbanos.  
 
§ 3º. O proprietário de veículo de aluguel, só poderá transferir ou vender seu 
veículo, depois de decorrido um período de 03 (três) anos da concessão, 
podendo, entretanto, fazê-lo, independente de qualquer prazo, aquele 
proprietário que, comprovadamente estiver, por motivo justificado, 
impossibilitado de exercer a profissão.  
 
§ 5º. O proprietário que transferir seu veículo, só poderá participar de 
concorrência ou requerer nova concessão, decorridos 05 (cinco) anos da 
transferência anterior.  
 
Art. 10º. É vedada a transferência de táxi da área rural para a área urbana e 
vice-versa.  

_____________________________________________________________________________________ 
Rua General Osório, 200–CEP 96900-000– SOBRADINHO– RS  

CNPJ 87.592.861/0001-94  –  Fone (51)3742.1098 – Fax (51)3742.1545– 
E-mail: administracao@sobradinho-rs.com.br – site: www.sobradinho-rs.com.br 

 “Doe sangue, doe órgãos, salve uma vida.” 

mailto:administracao@sobradinho-rs.com.br


 
 
 
 
 
 

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADINHO 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

_____________________________________________________________________________________ 
 
 
Art. 11. Quando das concessões das novas licenças, os veículos deverão ter 
no máximo 08 (oito) anos de fabricação. 
 

Capítulo III 
Das vistorias 

 
Art. 12. A Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos marcará datas e 
prazos para a apresentação de laudo de vistorias de veículos, a fim de serem 
verificadas as condições mecânicas, elétricas, de chapeamento, de pintura, do 
estofamento e outros elementos de segurança do veículo, bem como requisitos 
de higiene e estética. 
  
§1º. As revisões veiculares feitas através de concessionárias autorizadas 
suprem as exigências do caput do Art. 12. 
 
§2º. Caso o veículo não satisfaça as normas previstas neste Artigo, será 
suspensa a atividade até apresentar novo laudo dando condições para exercer 
a função. 
 
§3º. Quando da não apresentação do táxi, para vistoria no prazo determinado, 
o responsável deverá comprovar junto a Secretaria Municipal de Obras e 
Serviços Urbanos, a razão da ausência na seguinte forma: 
 
a) quando em viagem, com notas de combustível, sem rasuras, que indique o 
número da placa, o prefixo do veículo e data; 
 
b) quando em reparos, com uma declaração do responsável da oficina em que 
o veículo se encontra para o conserto. 

 
§4º. O não cumprimento do que determina este Artigo, sujeitará o proprietário 
do veículo às sanções previstas no Art. 28 desta Lei. 
 

Capítulo IV 
Das condições de trabalho dos motoristas 

 
Art. 13. O motorista de táxi somente poderá exercer sua atividade profissional 
preenchendo os seguintes requisitos, junto a Secretaria Municipal de Obras e 
Serviços Urbanos: 
 
a) ser portador de Carteira Nacional de Habilitação (CNH), categoria 
profissional, em uma das categorias B, C, D ou E, assim definidas; 
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b) apresentar folha corrida policial e judicial, cuja expedição seja de 
conformidade com a Lei vigente, no início de suas atividades; 
 
c) possuir matrícula do veiculo em que trabalhar fornecida pelo DETRAN; 
d) apresentar carteira de identidade civil; 
 
e) possuir Cadastro de Pessoa Física (CPF); 
 
f) apresentar Título de Eleitor, ser brasileiro; 
 
g) apresentar Certificado de Reservista em dia, sendo brasileiro e do sexo 
masculino; 
 
h) apresentar atestado de saúde. 
 
i) inscrição como segurado do Instituo Nacional de Seguridade Social 
(INSS), ainda que exerça a profissão na condição de taxista autônomo, taxista 
auxiliar de condutor autônomo ou taxista locatário; 
 
j) Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS), para o profissional 
taxista empregado. 

 
Art. 14. Todos os proprietários e motoristas de táxis deverão ser cadastrados 
no setor competente da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos. 

 
Capítulo V 

Das condições de trabalho e dos deveres dos proprietários 
 

Art. 15. Os proprietários de táxis, quando do cadastramento no setor 
competente da Municipalidade, deverão fornecer dados pessoais e do veículo, 
bem como outros dados que lhe forem exigidos. 
 
Parágrafo único. Caberá ao proprietário do táxi renovar anualmente o alvará de 
localização e funcionamento, juntamente com tabela tarifária, exibir em lugar 
visível ao passageiro, apresentando as autoridades competentes quando 
exigidos. 
 
Art. 16. Quando o motorista empregado for dispensado com justa causa 
deverá o empregador comunicar ao setor competente da Municipalidade, no 
prazo de cinco (5) dias, as razões e data da despedida. 
 
Art. 17. São deveres dos profissionais taxistas: 
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I - atender ao cliente com cortesia e urbanidade, auxiliando-o no que for 
possível; 
II - trajar-se adequadamente para a função; 
III - manter o veículo em boas condições de funcionamento e higiene; 
IV - manter em dia a documentação do veículo exigida pelas autoridades 
competentes; 
V - obedecer à Lei n.º 9.503, de 23 de setembro de 1997 (Código de Trânsito 
Brasileiro), bem como a legislação da localidade da prestação do serviço. 

 
Art. 18. Sempre que o passageiro se fizer acompanhar de malas ou objetos 
volumosos, o motorista deverá acomodá-los no veículo e, após o término da 
corrida, colocá-los no passeio. 
 
Parágrafo único. O motorista quando do desembarque do passageiro, obriga-
se a examinar o interior do veículo para verificar se não foi esquecido, pelo 
usuário, algum objeto. 
 
Art. 19. Quando o passageiro for pessoa idosa, enferma ou portadora de 
deficiências especiais, o motorista obriga-se a abrir a porta do veículo, 
auxiliando-a no embarque e desembarque. 
 
Art. 20. O motorista, quando interpelado por fiscais da Municipalidade, deverá 
atendê-los com urbanidade, responder suas perguntas, exibir os documentos 
exigidos e, se convidado a recolher o veículo, em razão de anormalidade, fazê-
lo imediatamente.  

 
Capítulo VI 

Dos pontos de estacionamento 
 
Art. 21. Os pontos de estacionamento de táxis serão marcados ou modificados 
conforme autorização do órgão competente da Secretaria Municipal de Obras 
e Serviços Urbanos, que se reserva o direito de criar novos pontos bem como 
cancelar, os já existentes, quando for conveniente. 
 
Parágrafo único. Os veículos serão distribuídos ou redistribuídos para pontos 
de lotação existentes, somente por iniciativa da Secretaria Municipal de Obras 
e Serviços Urbanos, desde que haja a concordância expressa do(s) 
proprietário/concessionário(s) do ponto de lotação e consulta prévia com 
parecer formulado pelo sindicato da categoria.  
 
Art. 22. Todos os pontos terão um responsável (Delegado), que será eleito 
pelos proprietários de veículos nele lotados.  
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Parágrafo único. O responsável pelo ponto será escolhido pelo prazo de um (1) 
ano, podendo ser reconduzido ou mesmo substituído antes desse prazo, 
quando comprovado sua ineficiência pelo órgão competente da Secretaria 
Municipal de Obras e Serviços Urbanos. 
 
Art. 23. O responsável deverá zelar pela disciplina e limpeza do ponto, assim, 
como o cumprimento desta Lei, comunicando à Secretaria Municipal de Obras 
e Serviços Urbanos e sindicato da categoria qualquer irregularidade que nele 
se verificar. 
 
Parágrafo único. Por ocasião do afastamento do ponto, quando ultrapassarem 
72 (setenta e duas) horas, deverá ser encaminhado requerimento ao Setor de 
Urbanismo, em que forçosamente deverá constar o motivo do afastamento. 
 
Art. 24. Os regulamentos dos pontos serão assinados por todos os motoristas 
e proprietários, em tantas vias quantas necessárias, para conhecimento de 
todos, devendo um exemplar ser enviado à Secretaria Municipal de Obras e 
Serviços Urbanos. 
 
Art. 25. Cada ponto de estacionamento deverá ter um livro para registro dos 
passageiros que solicitarem corridas para fora do Município, contendo os 
seguintes dados: nome, data de nascimento, RG, CPF, endereço e destino. 
 

Capítulo VII 
Das infrações e penalidades 

 
Art. 26. O proprietário de táxi é o responsável direto por qualquer ocorrência ou 
infração que porventura venha acontecer com o veículo ou com o motorista 
ressalvados os casos em que a Lei permita responsabilizar este último. 
 
Art. 27. A Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos reserva-se o 
direito de suspender a licença de motorista quando ocorrer motivo justificado. 
 
Art. 28. O Poder Executivo, por Decreto, em razão da inobservância das 
obrigações e deveres, instituídos nesta Lei e nos demais atos para a sua 
regulamentação, estabelecerá as sanções a que se sujeitará o infrator, 
aplicadas separada ou cumulativamente.  
 
Parágrafo único. As sanções, de que trata este Artigo, são as seguintes:  
 
I - advertência;  
 
II - multa;  
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III - suspensão temporária da permissão;  
 
IV - cassação da permissão.  
 
Art. 29. Todas as infrações e penalidades que ocorram com veículos, com 
proprietários ou motoristas, o órgão competente da Municipalidade promoverá 
a retirada do táxi de circulação até a sua regularização.  
 
Art. 30. A Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos exercerá a mais 
ampla fiscalização e procederá as vistorias e diligências com vistas ao 
cumprimento desta Lei e de sua regulamentação.  
 
Art. 31. Fica o Poder Executivo autorizado a criar uma Comissão de Recursos 
de Infrações (CORI) cuja atribuição é julgar recursos impetrados pelos 
infratores.  
 
Art. 32. Das sanções aplicadas, caberá pedido de reconsideração, ao titular ou 
substituto da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, no prazo de 
05 (cinco) dias, contados da notificação da infração. Indeferido o pedido, 
poderá o infrator impetrar recurso à CORI em instância final, decorridos 05 
(cinco) dias da data da aplicação da sanção.  
 
Art. 33. É de competência exclusiva do Prefeito Municipal a cassação da 
permissão, em caráter definitivo, ouvidos os pareceres da Secretaria Municipal 
de Obras e Serviços Urbanos e da CORI.  
 
Art. 34. As multas impostas aos infratores deverão ser quitadas até 15 (quinze) 
dias da sua notificação, exceto quando houver retenção do veículo, o 
proprietário deverá apresentar o comprovante do recolhimento para obter a 
liberação do mesmo.  
 
Parágrafo único. Para impetrar recurso à CORI, o infrator deverá depositar o 
valor correspondente da multa, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da 
notificação da multa.  
 
Art. 35. Serão fixados pela Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos 
os horários de trabalho diurno e noturno a serem cumpridos pelos táxis.  
 
Art. 36. Fica liberado o uso de bermudas, durante os meses de novembro a 
março, aos motoristas de táxi de Sobradinho.  
 
Art. 37. Todos os táxis concedidos antes da vigência da presente Lei, terão 
prazo de 90 (noventa) dias para regularizarem sua situação, após a publicação 
desta Lei.  
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Parágrafo único. A inobservância, do que estabelece este Artigo, implicará 
caducidade, de pleno direito, das licenças e alvarás anteriormente concedidos.  
 
Art. 38. Os proprietários de mais de um veículo terão prazo de 90 (noventa) 
dias para constituírem empresa ou devolver a permissão à Prefeitura 
Municipal, após a publicação desta Lei.  
 

Capítulo VIII 
Das disposições gerais 

 
Art. 39. Todos os casos omissos e inovações necessárias nesta Lei serão 
estudadas pela Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos e 
submetidos à apreciação do Prefeito Municipal, que tomará as devidas 
providências. 
 
Art. 40. Todo o motorista ou proprietário denunciado por não cumprir as 
disposições da presente Lei, terá o prazo de cinco (5) dias, a contar da 
notificação, para apresentar defesa. 
 
Art. 41. Quando a infração for de natureza grave ou quando houver 
reincidência faltosa, ocorrerá o cancelamento da licença para exploração dos 
serviços de táxi. 
 
Art. 42. O Poder Executivo, no que couber, regulamentará a presente Lei, no 
prazo de 60 (sessenta) dias, contado da sua publicação. 
 
Art. 43. Revogadas as disposições em contrário e especialmente a Lei 
Municipal nº 887, de 16 de agosto de 1983 e alterações posteriores. 
 
Art. 44. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 
Gabinete do Prefeito Municipal de Sobradinho, aos 29 dias do mês de agosto 
de 2013. 
 
 

LUIZ AFFONSO TREVISAN, 
Prefeito Municipal. 
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Ofício nº 553/2013/SMA                         Sobradinho, RS, 29 de agosto de 2013. 
 
Ilustríssima Senhora 
MAXCEMIRA DE PELLEGRIN TREVISAN 
Muito Digna Presidente da Câmara Municipal de Vereadores 
SOBRADINHO – RS. 
 

Senhora Presidente: 
 
Ao cumprimentarmos Vossa Senhoria, 

encaminhamos o Projeto de Lei nº 106, que estabelece regulamento para os 
serviços de táxis de Sobradinho e dá outras providências. 

 
Justifica-se o Projeto em razão da necessidade de a 

legislação municipal estar alinhada à legislação federal, especialmente à Lei 
Federal nº 12.468, de 26 de agosto de 2011, que regulamenta a profissão de 
taxista. 

 
Salientamos que o Poder Executivo promoveu 

recente reunião com taxistas representantes de todos os pontos do Município. 
Na ocasião, foram debatidos os principais aspectos do Projeto de Lei, bem 
como acolhidas sugestões da categoria. 

 
Contando com a aprovação, despedimo-nos. 
 
Atenciosamente, 
 
 
LUIZ AFFONSO TREVISAN, 

                                          Prefeito Municipal. 
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