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LEI MUNICIPAL N9 978, DE 16 DE MARÇO DE 2O2O

Altera a Lei Municipal ne110. de 23 de maio de
1995. que dispõe sobre o serviço de táxi no
Município de ltapoá.

O PREFEITO DE ITAPOÁ, Marlon Roberto Neuber: Faço saber que a Câmara Municipal de ltapoá
aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1e Ficam alterados os incisos l, Vll e Xl, do artigo 2e, da Lei Municipal ne 110, de 1995, passando a
vigorar com a seguinte redação:

Art. 2e ...

I permissienárie: meterista prefissienal autôneme; inserite ne eadastre de Cenduteres a

quern é eutergada permissãe para a expleraçãe de Serviçe de Táxii

l- "autorizado: motorista profissional autônomo, inscrito no cadastro de condutores a quem

é autorizada a exploração de Serviço de Táxi;" (NR)

Vll taxímetre: aparelhe instalade ne interier de táxii permanentemerte afuride e laerade
ente e valer a

;

Vll- "taxímetro: aparelho instalado no interior do táxi, aferido e lacrado pelo INMETRO,

destinado a registrar e demonstrar mecanicamente o valor a ser pago pelo usuário a título
de Tarifa, permanentemente fiscalizado pelo Departamento de Trânsito Municipal;" (NR)

Xl- "identificação: documento expedido pelo Poder Público Municipal, fixado no interior do
veículo, sobre o painel, de forma visível ao passageiro, capaz de identificar o autorizado e o
motorista (condutor do veículo)." (NR)

Art. 2e. Fica incluído o inciso Xll, no artigo 2e, da Lei Municipal ne. 110, de 1995, que passa a vigorar com
a seguinte redação:

Art. 2e ...

q
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Xll - autorização: documento expedido pelo setor público mediante recolhimento das taxas
previstas nas disposições tributárias e a expedição de alvará, válida por L2 (doze) meses,
renovada anualmente se atendidos os requisitos desta Lei.

Art. 3e. Fica alterado o artigo 3e, da Lei Municipal ne. 11.0, de 1995, passando a vigorar com a seguinte
redação:

ttapeái a admiflistraçãe e e gereneiamente da pÍesteçãede Seryiçe de TáxL eabende lhq ne

+€i'

Art. 3e. "Compete ao Departamento de Trânsito da Prefeitura de ltapoá, a administração e o
gerenciamento da prestação do serviço de táxi, cabendo-lhe, no exercício dessa

competência, todas as tarefas pertinentes àquela atividade, previstas nesta Lei." (NR)

Art. 44. Fica alterada nomenclatura da Seção l, do Capítulo ll, da Lei Municipal ne. 110, de 1995,
passando a vigorar com a seguinte redação:

Seção I

Da Permissãe

"Da autorização" (NR)

Art. 5e. Ficam alterados o caput e os §§ Le,2e,3e,4e,5e e 6e, do artigo 4e, da Lei Municipal ne. 110, de
1995, passando a vigorar com a seguinte redação:

iee
Mt+nieipal; da eempetente Perrnrssãei da tieença para Trafegar e de atendimente, pele

i

Art. 4s. "A prestação do serviço de táxifica condicionada à autorização, pelo Poder Público
Municipal, da licença para o serviço de trafegar e estacionar e do atendimento, pelo
autorizado, das disposições desta Lei." (NR) 
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§1o eutergada a permissãe; terá e permissienárie e pra=e máxime de 39 (trintalCias par* a

ie

§1e "Emttida a autorização, terá o autorizado o prazo máximo de 30 (trinta) dias para a

apresentação do seu veículo nas condições estatuídas nesta Lei, de modo a que lhe seja

conferida a correspondente licença de trafegar e estacionar." (NR)

§2o Â falta de apresentaçãe de veíeulenes meldes de previstene-parágrafe anterieD

§2o "A falta de apresertaçãe de veíeule nes meldes de previste ne parágrafe anterier;

§2s "A falta de apresentação do veículo nos moldes do previsto no parágrafo anterior
importará na revogação, de pleno direito, da autorização." (NR)

§3o A permissãe que trata e eaput deste artige será eeneedida de ferma permanentei sende

fixade em 16 e limite inieial de vagas para e serviçe de táxi, (Redaçãe dada pela Eei

Munieipal no, 345r de 28 de setembre de 2009)=

§3o "Â Auterizaçãe que trata e eaput deste artige será eeneedida de ferma perrnanentei

e,iteu+e,r$n)

§3e "A Autorização que trata o caput deste artigo será concedida de forma permanente,
sendo fixado o limite inicial de vagas para o serviço de táxi, ao máximo de 1 (um) para cada

1.200 (mil e duzentos) habitantes, considerando-se somente números inteiros para efeito
deste cálculo." (NR)

§4o Fiea vedada a venda de pente e +transferêneia Ca Permissãe; pele praze de le (dez)

desta tei, (Redaçãe dada pela tei-Munieipalno' 245i de'009)r

§1o "Fiea vedada a venda de Bente e a transferêneia da auteriraçãei pele praze de 10 (dez)

{NR}

§4e "Fica vedada a venda de ponto e a transferência da autorização, pelo prazo de 10 (dez)

anos para novas autorizações, a contar da autorização, ressalvadas as hipóteses do inciso ll,

do artigo 5e, desta Lei." (NR) .,-jí ,'-'," 
,,{

, ,,,

LMo ne 97q2020 - Altera a Lei Municioal ne110, de 23 de maio de 1995, que dispõe sobre o serviço de táxi no Município de ltapoá. 3/23





Prefeitura de Itapoá - SC
Chefia de Gabinete do Prefeito

§5o Finalizade e praze fixade n+§ 10 a venda e eu transferêneia da ^ermissãe pederá ser
izee

2ee9),

§5s "Finalizado o prazo fixado no §4e, a venda e ou transferência da autorização poderá ser
efetuada desde que o novo autorizado atenda os dispositivos desta Lei e formalize o referido
processo junto a Prefeitura de ltapoá, finalizando com o devido recolhimento das taxas da
licença para trafegar." (NR)

§5o Â Prefeitura Munieipal pede ampliar e númere de vaga+ realizande neve preeesse

lieitatór'r+para suprir +qsantidade neeessáriai teda ve= que a prepereioflalidade de I (um)
táxi para eada 1,500 (um mil e qu:nhentes) habitantes fer superada; através de eemprevaçãe
da pepulaçãe estimada pele IBGEi eensiCerande se semente númeres inteires para efeite

§60 "A Prefeitsra Ce ltapeá pede ampliar e númere de vaga* realira+lde neve preeesse

{$sR}

§6s "A Prefeitura de ltapoá pode ampliar o número de vagas realizando novo processo

seletivo para suprir a quantidade necessária, toda vez que a proporcionalidade de habitantes
prevista no §3e for superada, através de comprovação da população estimada pelo IBGE.'
(NR)

Art. 6e. Ficam alterados o caput, o inciso ll e os §§ le e 3e, do artigo 5e, da Lei Municipal ne 110, de
1995, passando a vigorar com a seguinte redação:

Art. 5e. "Somente será permitida a autorização:" (NR)

ll ae eêniuge supérstrte eu; na falta deste aes herdeires dependentes de Permissienárie,
vítima de latreeínie ne exereíeie de suas atividadesi eu entãe; ae eônjuge eu; na falta deste,

em-ne

@

q
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Il "ae eêrüuge 'upérstite esi na falta deste; aes herdeires dependentes Ce auterizade;
vítima de latreeínie ne exereíeie de suas atividades; e+entãe; ae eêniuge eu; na falta deste;

@
ll - "ao cônjuge supérstite ou, na falta deste, aos mesmos herdeiros, em caso de roubo ou
de ação violenta que resulte morte de que seja vítima o autorizado, no exercício da
atividade, ou em caso de invalidez comprovada pelo competente instituto de seguridade
social, atendendo aos requisitos do 31. 7e." (NR)

$1o Para fins de dispeste ne ineise ll deste artige; a Permissãe transferida ae eônjuge

§fe "Para fins do disposto no inciso ll deste artigo, a autorização transferida ao cônjuge
supérstite extinguir-se-á, de pleno direito, por ocasião do seu falecimento, ou quando o
mesmo convolar novas núpcias, ou ainda, quando passar a viver maritalmente com outrem."
(NR)

Cenduteres; nãe será exitida de eôfliuge eu des herdeires €essieráries da Permissãe; nes
termes de ineise ll deste artite; erqsante perdurar a ineapaeidade para ebtençãe da

t
se«

§3e "A condição de motorista profissionalautônomo devidamente inscrito no cadastro de
condutores, não será exigida do cônjuge ou dos herdeiros autorizados, nos termos do inciso
ll deste artigo, enquanto perdurar a incapacidade para obtenção da habilitação para

conduzir o veículo, devendo tais autorizados, nesse caso, indicar, imediata e
obrigatoriamente, um preposto que, preenchidas as condições estabelecidas nesta Lei, será
registrado no cadastro de condutores." (NR)

Art. 7e. Ficam alteradas as alíneas tta" e 'tb" do §2s, do artigo 5e, da Lei Municipal ne. 110, de 1995,
passando a vigorar com a seguinte redação:

Art. 5e ...

§ze ...

q
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a) "dependente o herdeiro como tal indicado pelo autorizado em sua declaração anual de

imposto de renda, ou como tal aceito instituto de seguridade social e que

comprovadamente vivia às expensas do autorizado à época do evento;" {NR)

eneentrande se; per eeasiãe de eventei regularrRente matrieulade em eseela de nível

b) "extinta a autorização quando o dependente completar 2t (vinte e um) anos de idade ou,
encontrando-se, por ocasião do evento, regularmente matriculado em escola de nível

superior, quando de sua conclusão." (NR)

Art. 8s. Fica alterada a nomenclatura da Seção ll, do Capítulo ll, da Lei Municipal ne. 110, de 1995,
passando a vigorar com a seguinte redação:

Seção ll

Dl€FPro€€§s€F$€i+at€rEio

"Do processo seletivo" (NR)

Art. 9e. Fica alterado o artigo 6e, da Lei Municipal ne. 110, de 1995, passando a vigorar com a seguinte
redação:

f,{

Art. 6e. "Os interessados na exploração do serviço de táxi submeter-se-ão a processo
seletivo a ser elaborado e coordenado pelo Departamento de Trânsito e por uma comissão
nomeada pelo Chefe do Poder Executivo para talfim, sempre que o município, tendo em
vista o interesse público, julgar conveniente ampliar o número de autorizações." (NR)
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Art. 10. Ficam incluídos os §§ 1s e 2e no artigo 5e, da Lei Municipal ne 110, de 1995, que passam a

vigorar com a seguinte redação:

Art. 6e ...

§1e A comissão a que se refere este artigo deverá ser coordenada pelo Diretor do
Departamento de Trânsito e formada por 1 (um) representante da Secretaria de
Desenvolvimento Sociale Econômico, 1 (um) representante da Secretaria da Fazenda, 1 (um)

representante da Procuradoria Jurídica e 1 (um) representante do Gabinete do Prefeito.

§2e Os autorizados existentes na data da publicação da presente Leificam dispensados do
processo seletivo, sem o prejuízo do cumprimento de todas as demais disposições contidas
nesta Lei, inclusive da renovação da licença de trafegar e estacionar com o recolhimento das

taxas previstas nas leis especificas para a expedição do alvará.

Art. 11.. Ficam alterados o caput e os §§ Le, 2e. 3e, do artigo 7e, da Lei Municipal ne. L10, de 1995,
passando a vigorar com a seguinte redação:

Art. 7e. "PaÍa habilitar-se a participação no processo seletivo, deverá o interessado, por
ocasião da sua inscrição, apresentar cópia dos seguintes documentos/' (NR)

§1o Estará inabilitade para a lieitaçãe e interessade que; à vista d+cêrtidãe referida ne itern
V deste artigei tenha side eendenade per reubei furtei reeeptaçãe, estelienate, extersãe,

tráfiee eu use de dregat per erimes eentra a eeenemia pepular; bem eerne per aeidente de
i+

§le "Estará inabilitado para a seleção o interessado que, à vista da certidão referida no
inciso V deste artigo, tenha sido condenado por roubo, furto, receptação, estelionato,
extorsão, sequestro, atentado violento ao pudor, rapto, estupro, formação de bando ou
quadrilha, tráfico ou uso de drogas, por crimes contra a economia popular, bem como por
acidente de trânsito que tenha causado vítimas fatais." (NR)

§ 20 Se a eertidãe de que trata e ineise V deste artige atesta+ que e intere-sade figura eeme
ne pa{ágrefo

* 
,'l

,'l
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entante, nesse ease, a prevlseriedade da Permissãe quei perventura; eeme veneederrlhe

@

§2e "Se a certidão de que trata o inciso V deste artigo atestar que o interessado figura como

acusado em processos em curso, relativamente aos crimes mencionados no parágrafo

anterior, ser-lhe-á deferida a habilitação para o processo seletivo, ressalvando-se, no

entanto, nesse caso, a provisoriedade da autorização que, porventura, como vencedor, lhe

venha ser outorgada." (NR)

is0ria
eea

isee

§3e. "Na hipótese do previsto no parágrafo anterior, ficará o titular da autorização provisória

obrigado a fornecer ao Departamento de Trânsito uma nova certidão a cada semestre civil,
extinguindo-se a provisoriedade da autorização se comprovada a absolvição do autorizado,
ou revogando-se o ato de autorização se evidenciada a decisão condenatória transitada em
julgado." (NR)

Art. 12. Fica alterado o artigo 3e, da Lei Municipal ne. 1L0, de 1995, passando a vigorar com a seguinte
redação:

eritéries qse se earaeterizem per sua ebjetividade e impessealidadei admitida a hipétese de

e esgetada a alternativa prevista ne parágrafe primeire deste artite; supere e das
ger*lssW

Art. 8e. "O processo de seletivo, visando a outorga das autorizações, deverá considerar
critérios que se caracterizem por sua objetividade e impessoalidade, admitida a hipótese de

sorteio entre os interessados habilitados caso o número destes, em igualdade de condições
e esgotada a alternativa prevista no §1e deste artigo, supere o das vagas a serem
concedidas." (NR)

Art. 13. Fica alterado o artigo 9e, da Lei Municipal ne. L1.0, de

redação:

1995, passando a vigorar com a seguinteI q
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Art. 9e. "A outorga da autorização será formalizada através de portaria do Prefeito do
município ou a quem ele delegar." (NR)

Art. 14. Fica alterado o artigo 10, da Lei Municipal ne. 11O de 1995, passando a vigorar com a seguinte
redação:

Art. 10. No prazo máximo de 30 (trinta) dias após a publicação da portaria a que alude o

artigo 9e, desta Lei, deverão os vencedores da licitação requerer suas inscrições no Cadastro
de Condutores, sob pena de caducidade de seus direitos.

Art. 10. "No prazo máximo de 30 (trinta) dias após a publicação da portaria a que alude o
artigo ge, desta Lei, deverão os vencedores do processo seletivo requerer suas inscrições no
cadastro de condutores, sob pena de caducidade de seus direitos." (NR)

Art. 15. Ficam alterados o inciso I e os §§ Le e 2e, do artigo LL, da Lei Municipal ne. 110, de 1995,
passando a vigorar com a seguinte redação:

Art. 11. ...

kênCu+oÍ-eeri+issier+,írio,

I - condutor autorizado; (NR)

lieitaçãe
tem seu neme ineluíde na pertaria de que trata e artige 90 desta tei,

§le "É considerado condutor autorizado aquele que, vencedor no processo de seleção tem
seu nome incluído na portaria de que trata o artigo 9e desta Lei." (NR)

§2o É eensiderade "eenduter eelaberedet/' aqsele guei ernàera nãe tende lâartieipade da
lieitaçãe; vier a ser fermalmente indieede pele "eendcter permissienárie" para, eeme
empregade deste eu eeme autêneme; prestar es serviçes a que a Permissãe se refere,q
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52e "Éconsiderado condutor colaborador aquele gue, embora não tendo participado do

processo seletivo, vier a ser formalmente indicado pelo condutor autorizado para, como

empregado deste ou como autônomo, prêstar os serviços a que a autorização se refere."
(NR}

Art. 16. Ficam alterados o caput e o Parágrafo único, do artigo L2, da Lei Municipal ne. 114 de 1995,

passando a vigorar com a seguinte redação:

e+eviUenei*rie+

á

exi
sem+re

@

Att. L2. "O condutor autorizado poderá indicar no máximo 02 (dois) condutores
colaboradores, dos quais será exigido para suas inscrições no cadastro, mediante
autorização, a qualquer tempo, os mesmos requisitos previstos no artigo 7e desta Lei, sem

prejuízo da comprovação da suas inscriçôes como âutônomos para os efeitos
previdenciários." (NR)

I'arágrafo Énice, Nenhum "csndutsr eelaberads/' pederá estar vinâ*lade a mais de um
Perrnissienárie; indef endente da natureza iurídiea desse víreule

Parágrafo único. "Nenhum "condutor colaborado/' poderá estar vinculado a mais de um

autorizado, independente da natureza jurídica desse ví*culo." (NR)

Art. 17. Fica alterado o artigo L4, da Lei Municipal ne. 110, de L995, passando a vigorar com a seguinte
redação:

n*, *l, g çaga iem

a
/)uq
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Art. 14. "O cadastro de condutores conterá o registro de todos os fatos e dados que sejam

indispensáveis à identificação dos condutores, ao desenvolvimento de suas atividades, às

características do veículo utilizado e outros que, a juízo do Departamento de Trânsito, por
sua relevância, justifiquem a sua averbação." (NR)

Art. 18. Fica alterada a alínea "a" do inciso lV, doartigo 15, da Lei Municipal ne. 110, de 1995, passando
a vigorar com a seguinte redação:

Art. 15....

tv - ...

;

a) "a identificação do autorizado e do condutor;" (NR)

Art. 19. Ficam alterados o caput e o Parágrafo único, do artigo 16, da Lei Municipal e. L10, de 1995,
passando a vigorar com a seguinte redação:

ixi

Art. 16. "Atendidas as exigências estabelecidas no artigo precedente, o Departamento de
Trânsito fornecerá a competente licença para trafegar, atestando encontrar-se o veículo em
condições para prestar o serviço de táxi." (NR)

Pa+ágrafe úniee, A lieença para trafetar de que trata este artBe, será renevada mês de
Cezembre de eada ane; mediante requerimente que e Permissienárie deve tempestivamente
fermular ae de^artamente de Âdministraçãe e Finanças.

Parágrafo único. "A licença para trafegar de que trata este artigo será renovada no mês de
dezembro de cada ano, mediante requerimento que o autorizado deve tempestivamente
formular ao Departamento de Trânsito." (NR)
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Art. 20. Ficam alterados o caput e o Parágrafo único, do artigo L7, da Lei Municipal ne. 110, de 1995,
passando a vigorar com a seguinte redação:

apeea
que aquele Departamente reButar neeessárier devende es permissienáries atender a

Art. L7. "Sem prejuízo das vistorias realizadas pela competente autoridade de trânsito, os

veículos serão também vistoriados pelo Departamento de Trânsito ordinariamente ao final
de cada semestre civil, ou extraordinariamente em qualquer época que aquele
Departamento reputar necessário, devendo os autorizados atender a convocação levando o
veículo ao local para tanto determinado." (NR)

Parágrafe úniee, e Departamente de Âdministraçãee Finanças Bederáre gualquerternpq
ias

exi

Pará€rafe úriee, "e Departamente Ce Trânsite peder4 a qualquer ternpei revegar a lieença

fara tratgarr s t
imente Ua exigênÊier€ü-em

e+rfter aenniae se t

Parágrafo único. "O Departamento de Trânsito poderá, a qualquer tempo, revogar a licença
para trafegar, sempre que o veículo deixar de atender às exigências estabelecidas nesta Lei,
prevalecendo a revogação pelo tempo necessário ao atendimento da exigência, ou em
caráter definitivo se tal atendimento for inviáve!." (NR)

Art. 21. Ficam alterados o caput e o Parágrafo único, do artigo 18, da Lei Municipal ne. 110, de 1995,
passando a vigorar com a seguinte redação:

rá,

(eite) anes de fabrieaçãei seb pera de ser lhe impedida eeentinuaçãedes serviçes,

Art. 18. "Tendo em vista o disposto no inciso ll, do artigo 15, o autorizado deverá,
obrigatoriamente, substituir o seu veículo até o final do ano em que o mesmo completar 8
(oito) anos de fabricação, sob pena de ser-lhe impedida a continuação dos serviços." (NR)

r'i(5
1t
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ae

iee?

desde que atendidas tedas as demais eendiçêes estabeleeidas na presente tei,

Parágrafo único. "Excepcionalmente, por requerimento do autorizado, poderá o
Departamento de Trânsito, a seu juízo, prorrogar, por no máximo 6 (seis) meses a licença
para trafegar de veículo com sua vida útil vencida, nos termos deste artigo, desde que

atendidas todas as demais condições estabelecidas na presente Lei." (NR)

Art.22. Fica alterado o artigo 23, da Lei Municipal ne. 110, de 1995, passando a vigorar com a seguinte
redação:

leeais de atividades eemereiais de alta demanda; eeme tais definides pele Departamente de

@
Art. 23. "Não será criado ponto de serviço "semiprivativo" na área central da cidade e em
locais de atividades comerciais de alta demanda, como tais definidos pelo Departamento de
Trânsito." (NR)

Art.23. Fica alterado o artigo 25,da Lei Municipal ne. L10, de 1995, passando a vigorarcom a seguinte
redação:

Art. 25. "O valor da UT, será fixado por ato do Poder Executivo Municipal, precedido de
proposta do Departamento de Trânsito." (NR)

Art.24. Ficam alterados o caput e os incisos Vll, Vlll, lX, X e XlV, do artigo 28, da Lei Municipal ne. L10,
de 1995, passando a vigorar com a seguinte redação:

Art. 28. Sem prejuízo das obrigações e das responsabilidades estabelecidas nesta Lei, sujeita-
se o Permissionário, ainda, às seguintes:

._ :1
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Art. 28. "Sem prejuízo das obrigações e das responsabilidades estabelecidas nesta Lei,

sujeita-se o autorizado, ainda, às seguintes:" (NR)

Vll ferneeeri sempre que selieitade pele Departamente de Âdministraçãe e Finançasi as

fis€ali*aça€;

Vll- "fornecer, sempre que solicitado pelo Departamento de Trânsito, as informações que se

destinem ao atendimento de fins estatísticos, de controle e de fiscalização;" (NR)

Vlll eumprir rigeresamente as determinaçães estabeleeidas f ele DeBartamente de
is

@

Vlll- "cumprir rigorosamente as determinações estabelecidas pelo Departamento de
Trânsito, corn vistas ao cumprimento do disposto nesta Lei e nas demais previsões legais

aplicáveis;" (NR)

medidas eapazes de fa-er eem qse ne períede neturnei aegsábades; deminges e feriadesi a

freta de veíeules em serviçe seia; pel mesme; igual a 5096 (einquenta per eente) das

@

lX - "adotar providências eficazes, juntamente com os demais autorizados, no sentido de
manter ininterrupta prestação do serviço de Táxi no Município, inclusive diligenciando
medidas capazes de fazer com que no período noturno, aos sábados, domingos e feriados, a
frota de veículos em serviço seja, pelo menos, igual a 50% (cinquenta por cento) das
autorizações outorgadas;" (NR)

i;

X - "não ceder, transferir ou gravar, seja a que título for, a autorização ou a licença para
trafegar, exceto nos casos previstos em Lei;" (NR)

ministraçãe e Finanças, e

\
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XIV - "manter, na parte interna do veículo, em local de fácil acesso visual, bem como na sua

parte externa, em local a ser designado pelo Departamento de Trânsito, o número de sua

inscrição no Cadastro de Condutores, para efeitos de sua identificação." (NR)

Art. 25. Ficam alterados o caput e os incisos l, ll e XVl, do artigo 29, da Lei Municipal ne. 110, de 1995,
passando a vigorar com a seguinte redação:

ieí\Éeit

Art. 29. "São obrigações e responsabilidades dos autorizados e dos condutores
colaboradores, além das estatuídas nesta Lei e nas demais disposições normativas aplicáveis,

as que lhes impõem o dever de:" (NR)

t tratar eem urbanidade e respeite es usuáries de Serviçe de Táxi; es demais Permissienáries

l- "tratar com urbanidade e respeito os usuários do Serviço de Táxi, os demais Autorizados e
condutores, bem como os agentes do serviço público;" (NR)

ll trajar se sempre adequadamente; respeitande es padrões que perventura venham a ser

ll - "trajar-se sempre adequadamente, respeitando os padrões que porventura venham a ser
estabelecidos pelo Departamento de Trânsito;" (NR)

metive iustifieável e que deverá; de imediate; ser aemunieada ae Departamente de

@

XVI- "não se recusar à prestação do serviço solicitado por usuário, ressalvada a hipótese de
motivo justificável e que deverá, de imediato, ser comunicada ao Departamento de
Trânsito." (NR)

Art. 26. Ficam alterados o caput e o Parágrafo único, do artigo 30, da Lei Municipal ns. 11O de 1995,
passando a vigorar com a seguinte redação:
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@

Art. 30. "A fiscalização do Serviço de Táxi será exercida por servidores credenciados pelo

Departamento de Trânsito, para os quais serão emitidos documentos de identificação
específica." (NR)

Perágrafe Éniee, tavra e s aute de infraçãe ede n€tifieaçãe de qse trata este artige; dele

de reeusa de seu reeebimente pele rnfrater; pela presença de; ne mínime; duas testemunhas.

Parágrafo único. "Lavrado o auto de infração e de notificaçâo de que trata este artigo, dele
será entregue cópia ao Autorizado, comprovando-se tal intenção de notificação, em caso de
recusa do seu recebimento pelo infrator, pela presença de, no mínimo, duas testemunhas."
(NR}

Art. 27. Fica alterado o §5e do artigo 32, da Lei Municipal ns. 1L0, de 1995, passando a vigorar com a

seguinte redação:

Art.32....

§5o Â aplieaçãe da pena de rerevaçãe da l'errnissãer impedirá e Permissienárie; durante e
praue de 60 (sessente) meses; de habilitar se à neva permissãe,

§5e "A aplicação da pena de renovação da Autorização, impedirá o âutorizado, durante o
prazo de 60 {sessenta} meses, de habilitar-se à nova permissão." (NR}

Art. 28. Fica alterado o artigo 35, da Lei Municipal ne" llQ de 1995, passando a vigorar com a seguinte
redação:

asãe que julgar
pertinentei Freteeelande a ferrralmente iunte ae Departamente de AdrnirÉrtraçãe e

Finança$ ns Braze de 10 (dez} diasi a eentar da data da eitaçãei seb Bena de earaeterizar se

s,ua+e\íeli&

Art. 35. "O irrfrater, regularrnente citado, poderé apresentar a ímpugnação que iulgar
pertinente, protocolando-a formalmente junto ao Departamento de Trânsito no prazo de 1O

(dez) dias, a contar da data da citação, sob pena de caracterizar-se sua revelia." {NR}d
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Art. 29. Fica alterado o §3e do artigo 36, da Lei Municipal ne. 110, de 1995, passando a vigorar com a

seguinte redação:

Art. 36. ...

§ 30, Será indeferide e pleite de dilígêneias de que trata e in€ise lV, de "eaput" deste artige;
quanCe e mes'rne a jsíze de departamente de administraçãe e Finanças se demenstrar
i +e'

§3e "Será indeferido o pleito de diligências de que trata o inciso lV, do "caput" deste artigo,
quando o mesmo a juízo do departamento de Trânsito se demonstrar impraticável,
desnecessário ou procrastinatório." (NR)

Art.30. Fica alterado o artigo 37,da Lei Municipal ne. 1L0, de L995, passando a vigorarcom a seguinte
redação:

fate+tais eeme e depeimente de defendente eu a eitava de quem quer que seia eapaz de

Art. 37. "O Departamento de Trânsito poderá, de ofício, em qualquer fase do processo,

determinar as providências que julgar necessárias para o cabal esclarecimento dos fatos, tais
como o depoimento do defendente ou a oitava de quem quer que seja capaz de prestar
informações relevantes." (NR)

Art. 31. Fica alterado o artigo 38, da Lei Municipal ne. 110, de 1995, passando a vigorar com a seguinte
redação:

ieefr
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Art. 38. "A decisão do Departamento de Trânsito que resultar na aplicação de penalidades,

não desobrigará o infrator a corrigir a irregularidade que lhe deu origem, salvo se dela
resultar a revogação da autorizaçáo, nos termos do inciso V, do artigo 32." (NR)

Art. 32. Fica alterado o artigo 39, da Lei Municipal ne. 110, de 1995, passando a vigorar com a seguinte
redação:

reeursq eem êfeite susFensive; ae Frefeite Vluni€ipal; desde gue forrralmente interpeste ne
praze de 10 (dez) dias; a eentar da respe€tiya intimaçãe,

Art. 39. "Das decisões proferidas pelo Departamento de Trânsito, caberá recurso, com efeito
suspensivo, ao Prefeito do município, desde que formalmente interposto no prazo de 10
(dez) dias, a contar da respectiva intimação." (NR)

Art. 33. Fica alterado o artigo 4L, da Lei Municipal ne. 110, de 1995, passando a vigorar com a seguinte
redação:

ir

I e equivalente a 15 (quinze) UFMS per terrne de permissãe;

I' e eqivalente a I (urnl UIM; Ber lieença para trafegari

lll e equivalente a 1 (um) UPM; per identifieaçãe de eendsteres;

lV e equivalente a 1596 (quinze per eente) da UPM; per eertidãe ernitida;

V e equivalente a 19 (dez) UPM; per transferêneia de terme de permissãq apurada nes

termes de in€ise ll; Ce artige 5e e artige 52r desta tei,

n+t, l+, "Para a e xa

Art. 41. Para a obtenção dos documentos de que trata esta Lei, o autorizado pagará, junto à

Tesouraria da Prefeitura municipal, os seguintes preços:
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| - o equivalente a 15 (quinze) UPMs, por termo de autorização;

ll - o equivalente a 1 (um) UPM, por licença para trafegar;

lll - o equivalente a 1 (um) UPM, por identificação de condutores;

lV - o equivalente a 75% (quinze por cento) da UPM, por certidão emitida; e,

V - o equivalente a 10 (dez) UPM, por transferência do termo de autorização, apurada nos
termos do inciso ll, do artigo 5e e artigo 52, desta Lei.

Art.34. Fica alterado o artigo 42,da Lei Municipal ne. 110, de 1995, passando a vigorarcom a seguinte
redação:

T{áxt

Arl. 42. "É facultado aos autorizados, com vistas à otimização da prestação do serviço de táxi,
dotarem os seus veículos com sistema de radiocomunicação." {NR}

Art. 35. Fica alterado o Parágrafo único do artigo 43, da Lei Municipal ne. 110, de 1995, passando a
vigorar com a seguinte redação:

Art" 43, ...

Parágrafo único. "O autorizado somente poderá colocar o taxímetro em operação após o
embarque do passageiro nos locais de chamada." {NRi

Art. 36. Fícam alterados o caput, os íncisos ll e Vll e os §§ le e 2e, do artigo 44, da Lei Municipal ne. 110,
de 1995, passando a vigorar com a seguinte redação:

LMOns9782020-AlteraaLei Municipal nsllgJe23demaiodej.ggs,quedispõesobreoserviçodetáxi noMunicípiodettapoá. 19123





Prefeitura de ltapoá - SC
Chefia de Gabinete do Prefeito

finalidade, mediante e esmprirnentq em qualquer hipétesq das seguintes exigêneiasi

Art. 44. "O serviço auxiliar de Rádio Táxi poderá ser explorado diretamente por empresa

constituída pelos autorizados, ou por terceiros organizados especialmente para essa

finalidade, mediante o cumprimento, em qualquer hipótese, das seguintes exigências:" (NR)

ae+
finanças;

ll- "autorização de funcionamento fornecida pelo Departamento de Transitoi' (NR)

Vll instalaçãei nes reeintes de Departamente de Âdministraçãe e Finanças; sem quaisquer

;

Vll- "instalação, nos recintos do Departamento de Trânsito, sem quaisquer ônus, inclusive
de manutenção, de um aparelho idêntico ao existente na central, a ser utilizado na

fiscalização do sistema;" (NR)

instrsmente que eempreva a existêneia de auteri-açãe de use de equipamente eeneedida
pela empresa eenstituída para a expleraçãe de Serviçe Auxiliar de Rádie Táxi,

§1e "O autorizado, proprietário do veículo dotado de sistema de radiocomunicação, deverá,
outrossim, indicar e identificar a estação central à que estiver operacionalmente interligado,
fornecendo ao Departamento de Trânsito um exemplar do instrumento que comprova a
existência de autorização de uso do equipamento concedida pela empresa constituída para a
exploração do serviço auxiliar de rádio táxi." (NR)

§2s As condições de que trata este artigo deverão manter-se sempre atualizadas,
reservando-se ao Departamento de Administração e Finanças o direito de comprovar a sua
regularidade por ocasião de quaisquer das vistorias a que se submetem os veículos nos
moldes desta Lei.

7"q
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§2s "As condições de que trata este artigo deverão manter-se sempre atualizadas,

reseruando-se ao Departamento de Trânsito o direito de comprovar a sua regularidade por

ocasião de quaisquer das vistorias a que se submetem os veículos nos moldes desta Lei." (NR)

Art.37. Fica alterado o artigo 46, da Lei Municipal ne. 11Q de 1995, passando a vigorar com a seguinte

redação:

*x+

deverãe,prete€slar iunts ae Departâmente de Âdministraçãe e Finança+ até e lgq

infurmações que lhe venham a ser selieitada pele mesme Departament*

Art. 46. "As empresas constituídas para a exploração do serviço auxiliar de rádio táxi deverão
protocolar junto ao Departamento de Transito, até o lOs (décimo) dia útil de cada trimestre,
um relatório circunstanciado sobre desenvolvimento de suas atividades no trimestre
imediatamente anterior, informando a quantidade e as características dos veículos cujos
equipamentos de rádio se achem interligados à sua central, bem como sobre eventuais
ocorrências relevantes verificadas no período e outras informações que lhe venham a ser
solicitada pelo mesmo Departamento." (NR)

Art. 38. Fica alterado o §2s do artigo 47, da Lei Municipal ne. 110, de 1995, passando a vigorar com a
seguinte redação:

Art.47. ...

ente
de Adrninistraçãe e finanças determinaráàempresa infrat€re a iín€diata desativaçãe e tetal

eaaças
transmissães entre a eentral e es veíeules,

§2e "Em caso de aplicação da penalidade prevista no inciso lll deste artigo, o Departamento
de Trânsito determinará à empresa infratora a imediata desativação e total desconexão do

' ..\

,l;/

,.1
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sistema de radiocomunicação, fazendo cessar, por consequência, todas as transmissões entre
a central e os veículos." (NR)

Art. 39. Ficam alterados o caput e o §1e, do artigo 49, da Lei Municipal ne. 110, de 1995, passando a
vigorar com a seguinte redação:

I€i,

Art. 49. "O Departamento de Trânsito, quando for o caso, solicitará a substituição dos atuais
documentos existentes por outros que se compatibilizem com as determinações desta Lei."
(NR)

§1e. "Para os efeitos do disciplinado neste artigo, os autorizados e os condutores serão
intimados a comparecer ao Departamento de Trânsito, para diligenciarem as providências
que lhe competirem." (NR)

Art. 40. Ficam alterados o caput e o Parágrafo único, do artigo 52, da Lei Municipal ne. 110, de 1995,
passando a vigorar com a seguinte redação:

transferêneiai eem e ebietive de regularitar as perrnissêes existentes.

Art. 52. "No prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias a contar da data da publicação desta
Lei, poderá o autorizado, mediante requerimento devidamente justificado, efetuar
transferência com o objetivo de regularizar as autorizações existentes." (NR)

Parágrafe úniee, À transferêneia de que trata e "eaput" deEte artiÊe será pernÉtida apenas
per l(umalvez, e, desde que e l'ermissienári+s'r*eesser preeneher es requisites
estab€{€€íd€s-nesÊit{+i= ..i

, ),'
',1//

/i
t-

.:
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Parágrafo único. "A transferência de que trata o caput deste artigo será permitida apenas por
1 (uma) vez, e desde que o autorizado sucessor preencher os requisitos estabelecidos nesta
Lei." (NR)

Art. 41. Fica estabelecida a disposição transitória em relação ao prazo estipulado no artigo 52, que passa
a contar a partir da publicação desta Lei.

Art. 42. Esta Lei entrará em vigor na data de sua p

Itapoá, 16 de março de 2O2O.
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