
GOVERNO MUNICIPAL 

MU CAM BO 
JUNTOS FAZEMOS O MELHOR 

LEIN° 053/2017 

DISPOE SOBRE A REGULAMENTAtAO DO 
SERVltO DE TAXI NO MUNICIPIO DE 
MUCAMBO EDA OUTRAS PROVIDENCIAS. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE MUCAMBO, no uso de suas atribuicoes legais 
conferidas pelo Art. 64, inciso II da Lei Organics do Munidpio, faz saber que a 
Camara Municipal de Mucambo aprovou e eu sanciono a presente Lei. 

Art. 1°. Esta Lei tern por objeto disciplinar e regulamentar as condicoes 
para exploracao do service taxi no Munidpio de MUCAMBO/CE, que passa a ser. 

Paragrafo unico. A prestacao de service de taxista depende da autorizacao 
(concessao ou permissao) do Poder Publico Municipal, outorgada atraves de 
certidao e licenca, expedidas atraves de alvaras pela Secretaria Municipal da 

Adrninistracao, mediante processo de chamamento de interessados para a 

exploracao do mesmo e ernissao do Certificado de ticenca de condutor do 

Service. 

Art.2°. E permitido a transferencia da permissao ou concessao para a 

exploracao do servico de taxi, com a devida autorizacao da Prefeitura Municipal 
de Mucambo-CE cumprindo a exigencia de carencia minima de 02(dois) anos de 
concessao ou perrnissao.salvo por motivo de doenca incapacitante para o 

servico com a devida cornprovacao por atestado medico de especialista junto a 

Prefeitura Municipal de Mucambo/CE. 

Art.3°. Taxi e um vefculo automotor, que tenha no maxima 07(sete) anos 
de uso autorizado pelo Poder Publico Municipal para o transporte publico 
remunerado de passageiros, cuja capacidade sera de no maxirno 07(sete) 

passageiros devidamente autorizados pelo Munidpio para prestacao de servico. 



Art.4°. Taxista e o motorista que detern autorizacao, emitida pelo 6rgao 

competente para prestar servic;:os de transportes publlcos remunerado de 
passageiros, que atenda aos requisites e as condicoes abaixo estabelecidos. 

I- Habilitacao para conduzir veiculo automotor, em uma das categorias 
B, C, D ou E, assim definidos no art. 143 da Lei N° 9.503, de 23 de 
Setembro de 1997; 

II- Curso de relacoes humanas, direcao defensiva, primeiros socorros, 
mecanica e eletrrca basica de vefculos promovida por entidade 
reconhecida pelo respectivo 6rgao autorizado; 

Ill- Vefculo com as caracterfsticas exigidas pela autoridade de transito ou 
deterrninacoes do orgao municipal responsavel pelo servico publico 
municipal; 

IV- Certificacao especifica para exceder a profissao, emitida pelo orgao 
competente da localidade da prestacao de servic;:o; 

V- lnscricao como segurado no lnstituto Nacional de Seguridade Social 
lNSS, ainda que exerc;:a a profissao na condicao de taxista autonorno. 
taxista de auxiliar de condutor autonorno ou taxista locatarto. 

Art.5°. Sao deveres dos profissionais taxistas: 

I- Atender ao cliente com presteza a polidez; 
II- Trajar-se adequadamente para a funcao: 

Ill- Manter o vefculo em boas condic;:5es de funcionamento de 
higiene; 

IV- Manter em dias a docurnentacao do vefculo em boas condicoes e 
funcionamento e higiene; 

V- Obedecer a Lei N° 9.503 de 23 de Setembro de 1997 - C6digo de 
Transito Brasileiro bem como a legislacao da localidade da 

prestacao de service. 

Art.6°. Os profissionais taxistas poderao constituir entidade que os 

representem, as quais poderao cobrar taxa de contribuicao de seus associados, 

competindo a essa entidade fornecer as inforrnacoes solicitadas pela Prefeitura 

Municipal de Mucambo, bem como manter o controle dos registros dos taxistas. 

Art.7°. O nurnero de taxis no munidpio sera condicionado uma vaga 

para cada 1.830 {um mil oitocentos e trinta ) habitantes, conforme o senso do 
IBGE e sendo a sua alteracao condicionada a novo senso oficial do IBGE. Tend 



prioridade a regularnentacao da situacao de inscricao os taxistas que estiverem 

a mais tempo exercendo a profissao de forma ininterrupta, comprovado por 
alvara ou licence municipal ou cadastro no munidpio. 

Paragrafo unico: Os demais dispositivos de regulamento de transito e 
de valores de tarifa ficam a criteria da entidade municipal responsavel pelo 
sistema de taxi. 

Art.8°. Os pontos de taxi serao sugeridos pela entidade representativa 
dos taxistas a prefeitura municipal de Mucambo/Ce, que a prefeitura ao seu 

criterio decidira a respeito do deferimento da fixacao do ponto de taxi. 

Paragrafo unico: A definicao dos taxistas que se estabelecerao em cada 
um dos pontos de taxi ficara a cargo da entidade representativa da categoria. 

Art.9°. Os pontos de taxi serao sugeridos pela entidade representativa 
dos taxistas a prefeitura municipal de Mucambo/CE, que a prefeitura ao seu 

crlterlo decidira a respeito do deferimento da fixacao do ponto de taxi. 

Art.10°. Esta lei entra em vigor na data de sua publicacao. 

PA<;O DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO-CE, em 29 de Marco 
de 2017. 

PREFEITO MUNICIPAL 


