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Lei n° 1.940, de 20 de junho de 2017.

DispOe sobre a organiza<?ao o servigo de interesse 
publico de transporte individual de paasageiros por 
tSxi e contem outras disposlgOes.

O PREFEITO MUNICIPAL DE TURMALINA/MG: Fa(?o saber a todos 
que a Camara Municipal de Turmalina aprovou e Eu. Prefeito Municipal, sanciono e 
promulgo a seguinte Lei:

CAPITULO I
DAS DISPOSigOES PRELIMINARES

Art. 1°. O transporte individual de passageiros no Municipio de 
Turmalina, por meio de texi, constitui servigo de interesse publico e sera prestado 
em conformidade com o C6digo de TrSnsito Brasileiro, com as disposigOes da Lei 
Federal n° 12.468/2011, com a Lei OrgSnica do Municipio e com as disposigoes 
desta Lei.

Paragrafo unico. Para todos os fins e efeitos desta lei, define-se 
como taxi o veiculo automotor de aluguel destinado ao transporte individual de 
passageiros, mediante tarifa determinada pelo Poder Publico.

Art. 2°. A prestagao de servigo de que trata esta lei atendera as 
condigdes de regularidade, continuidade, efici£ncia, seguranga, atualidade, 
generalidade, cortesia e modicidade das tarifas.

CAPITULO II
DA OUTORGA DA PERMISSAO

Art. 3°. O Sistema de Transporte Individual de Passageiros sera 
gerenciado e fiscalizado pela Prefeitura Municipal e operado por terceiros, sob 
outorga de permissao. nos termos do disposto no artigo 175 da Constituigao Federal 
e artigo 6°. inciso XII, alinea h, da Lei Orgamca Municipal.

ParAgrafo Unico: A outorga de permissao e o aumento de vagas 
para o servigo de transporte individual de passageiros s6 sera autorizada apbs 
estudos que comprovem sua viabilidade tdcnica e economica.

Art. 4°. A permissao de que trata esta Lei somente sera outorgada a 
pessoa fisica, apds regular processo licitatdrio e pr£vio pagamento do valor da 
outorga.

Art. 5°. O servigo publico de taxi sera prestado pelo particular, 
mediante contrato de permissao intuitu personae celebrado com o Municipio, apds o 
devido processo licitatdrio, nos termos do artigo 175 da Constituigao da Republica 
Federativa do Brasil, e obedecidas as demais disposigdes contidas na Lei n° 
8.987/1995.

§ 1° £ vedada a participagao no processo licitatdrio:
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I - de servidor publico da ativa, direta ou indiretamente;
II - de ex-permissionario que haja transfendo sua permissao nos 

36(trinta e seis) meses que precederem a publicaqao do edital do processo 
licitatdrio;

III - de pessoa juridica, salvo o disposto no § 3°.

§ 2°. 10% (dez por cento) das permissOes de taxi ofertadas no 
processo licitatdrio serSo reservadas aos motoristas portadores de deficigncia e, ao 
menos um, a velculo adaptado a transportar passageiros portadores de 
necessidades especiais.

§ 3° Se, aberto o processo licitatdrio por pelo menos 03 (trSs) vezes, 
nao concorrerem pessoas flsicas em numero suficiente para o preenchimento de 
todas as vagas previstas no edital respective, poder£ ser admitida a participagao de 
pessoa juridica para suprir as vagas remanescentes.

Art. 6°. Os contratos de permissSo serflo celebrados com prazo de 
validade de 10(dez) anos, prorrogSveis por igual perfodo, segundo os criterios 
estabelecidos pelo 6rg§o competente atrav6s do edital de licitagSo.

§ 1°. Extingue-se a permissSo de taxi por:
I - advento do termo contratual;
II - encampagSo;
III - caducidade;
IV - rescisSo;
V - desist^ncia do titular da permissao:
VI - anulagSo;
VII - 6bito ou incapacidade permanente do titular

§ 2°. Tratando-se de servigo publico de titularidade do Poder 
Publico, que s6 podera ser delegado atrav6s do devido processo licitatbrio, b vedada 
a transferbneia da permissao a qualquer titulo, inclusive por sucessSo hereditaria.

Art. 7°. Serao outorgadas 50(cinquenta) permissbes, sendo uma por 
pessoa flsica, obsen/ada a seguinte distribuigSo no territoho municipal:

I - 40(quarenta) vagas para a cidade de Turmalina;
II - duas vagas para o Distrito de Cagaratiba;
III - duas vagas para o Povoado de Pogo D'antas;
IV - duas vagas para o Povoado de Campo-Buriti;
V - uma vaga para o Povoado de Campo Alegre;
VI - uma vaga para o Povoado de Josb Silva,
VII - uma vaga para o Povoado de Pogo D’bgua:
VII - uma vaga para o Povoado de Peixe Cm



Prefeitura Municipal de Turmalina
AVHNIDA L.AURO MACHADO. N'1 250 - CENTRO 
CEP: 39.660-000 ESI ADO DE MINAS GERAIS

Paragrafo unico: Quando a populate do Municipio de Turmalina 
superar 20.000(vinte mil) habitantes, obngatonamente ser£ realizado processo 
licitatbrio para outorga de nova permissao, considerando sempre a proporpao de 
400(quatrocentos) habitantes para cada permissao.

Art. 8°. O julgamento das propostas sera feito por pontos atribuidos 
as caracterlsticas e conduces dos velculos e dos concorrentes, de acordo com os 
critanos a seguir discriminados:

I - tempo de uso do veiculo, considerado a partir do ano de sua 
fabneapao. comprovado pelo CRLV:

a) veiculo com at6 dois anos de uso: 100(cem) pontos;
b) veiculo com mais de dois e menos de quatro anos de uso: 85

(oitenta e cinco) pontos;
c) veiculo com mais de quatro e menos de seis anos de uso: 70

(setenta) pontos;
d) veiculo com mais de seis e menos de oito anos de uso:

55(cinquenta e cinco) pontos;
e) veiculo com mais de oito anos de uso: 40(quarenta) pontos.
II - do exerclcio da atividade de taxista no Municipio de Turmalina:
a) mais de 15 (quinze) anos: 100(cem) pontos;
b) de 10(dez) a 15(quinze) anos: 80 (oitenta) pontos;
c) mais de 6(seis) e menos de dez anos: 60(sessenta) pontos;
d) mais de 3(tr6s) ate 6(seis) anos: 40(quarenta) pontos;
e) at6 3(tr6s) anos: 20 (vinte) pontos.

Art. 9°. Ocorrendo empate na contagem dos pontos, observar-se-So 
os seguintes critbrios para desempate, na seguinte ordem:

I - maior tempo de atividade de taxista no Municipio de Turmalina, 
conforme declara5§o emitida pela Associafao dos Taxistas do Municipio de 
Turmalina;

II - maior idade.

Art. 10. Serb realizado processo licitatbrio, obrigatoriamente, sempre 
que o numero de permissbes de taxi vagas for supenor a 15% (quinze por cento) do 
total micial e, a critbrio da Administragbo Municipal, se inferior a este percentual.

CAPITULO III
DO EXERCiCIO DA ATIVIDADE

Art. 11. A atividade de taxista sera executada pelo prbprio 
permissionbrio ou condutor legalmente habilitado e por ele contratado, mediante a 
utilizagao de veiculo automotor para o transporte publico individual remunerado de 
passageiros, cuja capacidade serb de, no minimo, 04(quatro) e, no mbxirno, 6(seis) 
passageiros.
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§ 1°. A cada pessoa natural sera outorgada no maximo uma 
permissSo, que podera ser explorada pelo prdpno permisslonario e at6 01 (um) 
condutor auxiliar do mesmo veiculo.

§ 2°. Somente poderao conduzir os velculos, quando em service, os 
motoristas devidamente cadastrados no 6rgSo municipal competente.

§ 3°. Permissionario e Condutor Auxiliar podem, em caso de doen?a, 
ferias ou invalidez temporaria, ser substituldos por um parente at6 o segundo grau, 
mediante requerimento junto ao 6rgao responsavel.

§ 4°. A Administrate Publica podera exigir a participagao do 
permissionario e condutor auxiliar em cursos de capacitato e qualificagao-

Art. 12. No caso de troca ou alienagao do veiculo. o permissionario 
devera requerer formalmente a alteragao respectiva no cadastro, com a 
apresentagao de cdpia autenticada do registro do veiculo com a alteragao da 
categoria para particular

Paragrafo unico: O permissionario tera o prazo maximo de 90 
(noventa) dias para disponibilizar outro veiculo para exploragao do servipo. sob pena 
de rescisao unilateral da permissao.

Art. 13. A atividade profissional de que trata o art. 1fi somente sera 
exercida por profissional que atenda integralmente aos requisites e as condig6es 
abaixo estabelecidos:

habilitate para conduzir veiculo automotor, em uma das 
categorias B ou superior, assim definidas no art. 143 da Lei 9.503/1997;

II - curso de relates humanas, diregao defensiva, primeiros 
socorros, mecSnica e eiatrica basica de velculos. promovido por entidade legalmente 
habilitada e credenciada pelo DETRAN/MG;

III - veiculo com as caracterlsticas exigidas pela autoridade de

I

transito, nos termos desta lei;
IV - certificagSo especifica para exercer a profissao. emitida pelo 

orgao responsavel pelo Cadastro Municipal de Contribuintes do Municlpio de 
Turmalina;

V - inscrigao como segurado do Institute Nacional de Seguridade
Social-INSS.

Art. 14. Sao deveres dos profissionais taxistas;
I - atender ao cliente com presteza e polidez;
II - trajar-se adequadamente para a fungao;
III - manter o veiculo em boas condigdes de funcionamento e

higiene;
IV - manter em dia a documentagao do veiculo exigida pelas

autoridades competentes,
V - obedecer a Lei 9.503/1997 - Codigo de Transito Brasileiro. bem 

como a legislagao municipal sobre o servigo de taxi;
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VI - manter em dia suas obrigagdes tnbutarias, decorrentes da 
atividade, perante o Poder Publico municipal.

Art. 15. Para outorga da permissao. exigir-se-A do permissionario e
condutor auxiliar

I - carteira nacional de habilitagao na categoria B ou superior;
II - prova de inscrigao no CPF/MF;
III - quitagao com o servigo militar, quando for o caso.
IV - comprovante de quitagdo com a Justiga Eleitoral;
V - comprovante de inscrigao no INSS;
VI - certificado de aprovagao em curso de relagOes humanas, 

diregao defensiva, primeiros socorros, mecanica e eldtrica basica de velculos, 
promovido por entidade legalmente habilitaaa e credenciada pelo DETRAN/MG;

VII - comprovante de residencia no territorio do Municlpio de 
Turmalina, ha pelo menos dois anos;

VIII - duas fotos 3x4 recentes.

ParAgrafo unico - Em qualquer caso, sera sempre exigido o 
certificado de Registro e Licenciamento do Veiculo, com respective seguro quitado, e 
o laudo de vistoria expedido pelo DER/MG, pela Polfcia Civil de Minas Gerais ou por 
empresa privada legalmente habilitada e credenciada pelo drgSo competente.

Art. 16. Os permissionarios terao, obrigatoriamente, os seus 
veiculos licenciados no Municlpio de Turmalina.

CAPlTULO IV 
DOS VEICULOS

Art. 17. Para operagao do servigo, os veiculos serSo ser modelo tipo 
automovel, com capacidade minima de 04(quatro) e maxima de 06(seis) 
passageiros. e de. no mlnimo, 04(quatro) portas.

Art. 18. Os velculos serao obrigatoriamente dotados dos 
documentos e equipamentos, al6m dos exigidos na legislagao, a seguir 
especificados:

I - caixa luminosa sobre o teto, com a legenda TAXI,
II - luz de freio elevada no vidro traseiro;
III - dispositive externo contendo o codigo que identifica a permissao 

do titular, definido e padronizado pela Prefeitura Municipal para identificagao do 
veiculo;

IV - maximo de 10(dez) anos de fabncagSo.

CAPlTULO V 
DAS TARIFAS

Art. 19. As tanfas a serem cobradas dos usuanos do sistema serao 
fixadas pela Prefeitura de Turmalina, em fungao da justa remuneragao dos 
investimentos e do custo operacional, ouvidos os permissionarios do servigo de taxi 
neste Municlpio.
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Art. 20. Compete ao Poder Executive Municipal a aprova^So e 
fixagao da metodologia de caiculo e atualizag^o das tarifas; para tanto, deverao ser 
ouvidos os permissionSrios do servigo de t^xi do Municipio de Turmalina, mediante 
pesquisa de mercado.

CAPlTULO VI 
DA VISTORIA

Art. 21. Os velculos serao submetidos a vistorias anuais para 
verificagao de seguranga, conservagSo, conforto, higiene, equipamentos e 
caracteristicas exigidas pela legislagao em vigor.

Paragrafo Unico - Os veiculos eventualmente envolvidos em 
acidentes de trSnsito deverao passar por nova vistoria antes de retornarem as 
atividades.

CAPlTULO VII 
DA FISCALIZAQAO

Art. 22. A fiscalizagao sera exercida pela Prefeitura, por meio da 
Secretaria Municipal de Transportes, e da Associagao de Taxistas, por meio do seu 
representante legal.

Art 23. A fiscalizagao consiste no acompanhamento permanente da 
operagSo do servigo, visando o cumprimento dos dispositivos da Legislagao Federal, 
da Lei Organica Municipal e desta Lei.

CAPlTULO VIII 
DAS DISPOSigOES GERAIS

Art. 24. No prazo de 03(tras) anos de vigencia desta Lei, todos os 
velculos deverao adotar a pmtura em cor padrao estabelecida pelo orgao 
competente da Prefeitura Municipal de Turmalina, ouvidos os permissionarios do 
servigo de taxi neste Municipio.

Art. 25. O Poder Executive regulamentara a presente Lei. por 
decreto, no prazo de 90(noventa dias), ouvidos os permissionarios do servigo de taxi 
neste Municipio, dispondo, al6m de outros assuntos pertinentes, sobre:

I - o valor da tarifa, fundado na anaiise do mercado e nos custos
operacionais do sen/igo;

II - os locals dos pontos de estacionamentos de taxi,
III - o 6rgSo responsavel pela fiscalizagao sobre o servigo de taxi;
IV - o tempo de perman£ncia diaria do veiculo e seu condutor no 

ponto de taxi, que sera de, no minimo, 6(seis) horas, ressalvada a hipbtese de 
viagem que exija a permanGncia do condutor por longo tempo fora da cidade.

Art. 26. A tabela com as tarifas vigentes devera estar afixada em 
local vislvel no veiculo, de forma a permitir a consulta dos valores pelo usuario.
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Art. 27. Fica autorizado o controle de jornada de trabalho por 
biometria ou outros sistemas, observados os criterios de convenifincia e 
oportunidade e disponibilidade onpamenteria da AdministragSo Municipal.

Art. 28. O valor da outorga a que se refere o artigo 4° desta lei sera 
fixado pelo Poder Executivo, por decreto, fundamento em estudos tacnicos, podendo 
ter pre?o diferente segundo o local da vaga, observada a distribui?§o prevista no 
artigo 7°.

Art. 29. As atuais permissbes de TAXI outorgadas em data anterior 
a promulgagao da Constituigao da RepCiblica de 1988 continuarao em vigor pelo 
prazo de 25(vinte e cinco) anos, prorrogaveis por mais 25(vinte e cinco) anos, apds o 
que reverterao para o Municipio, a fim de serem licitadas.

Art. 30. (vetado)

Art. 31. Esta Lei entra em vigor na data da sua publicagao.

Turmalina, 20 de junho de 2017.
CASUNnOS b~-.tiO$A XA'/lr.R 

PKirFlIflM.UNlC'.PAl

Carlinnos Barbosa Xavier 
Prefeito Municipal


