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INSTITUI E DISCIPLINA O SISTEMA DE 

TRANSPORTE DE PASSAGEIROS POR 

TAXI, NO ÂMBITO DO MUNICIPIO DE 

LAGOA SECA-PB, E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS. 

 
 
 

 

O Prefeito Municipal de LAGOA SECA, no uso de suas 

atribuições legais, faz saber que a câmara de vereadores aprovou e ele sanciona a 

seguinte, Lei: 

 

 
Art. 1º - Ficam criadas duas praças de TAXI, no município, com 

denominação de Praça 01 com 25 (vinte e cinco veículos) no trecho compreendido entre 

o cruzamento da Rua Cícero Faustino da Silva com a Rua José Caetano de Andrade e 

Praça 02 com 15 (quinze veículos) no trecho compreendido entre a rua João Lourenço 

Porto, e a rua Júlio Maranhão. 

 

§1º - Só poderão licenciar-se na prefeitura Municipal, os veículos atualmente 

existentes que já presta o serviço de táxi. 

 

§2º – Ficam extintos os alvarás com a categoria de motorista de aluguel que 

não estão inseridos nas praças de táxi. 

  

§ 3º - Também ficam extintos os Alvarás de motoristas autônomos, 

obedecendo a seu prazo de validade. 

 

Art. 2º. O número de veículos em cada praça será dividido pela quantidade 

de táxis necessários para o município. 

 

Art. 3º. O número de táxis que circulará no município será fixado na 

proporção de um para cada 630 habitantes. 
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Parágrafo Único – Para efeito de contagem proporcional a que se refere este 

artigo, serão tomados por base os índices de aumento populacional estimados pelo 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE. 

 

Art. 4º - Os Taxistas já existentes deverão regularizar sua situação junto ao 

Departamento Municipal de Trânsito, no prazo de 10 dias, após a publicação da 

presente Lei. 

 

Parágrafo Único – Ficam excluídos da praça de táxi e da categoria, os 

taxistas que não regularizem sua situação perante o DMT, no prazo previsto neste 

artigo, como também será extinta a licença concedida aos que não estejam em atividade. 

 

Art.5º - Incube ao Departamento Municipal de Trânsito, DMT, a concessão 

para prestação de serviço de transporte de passageiros por táxi mediante delegação a 

pessoas físicas, sob o regime de contrato de permissão de uso. 

 

Parágrafo Único – O contrato de permissão de uso será concedido pelo 

DMT mediante avaliação e será cobrado uma taxa de 10 UFLS, ou de acordo com 

calendário fiscal da Secretaria de Finanças do município para a categoria de táxi. 

 

Art. 6º - A partir desta data, só serão outorgadas permissões de veículos com 

menos de 10 (dez) anos de fabricação. 

 

Parágrafo Único – Para os veículos atualmente em circulação, será feita 

uma vistoria e os proprietários não poderão trocá-los por outro que não se encaixe nas 

especificações deste artigo. 

 

Art. 7º - O Departamento Municipal de Trânsito tomará as medidas cabíveis, 

em relação aos proprietários de veículos que não estejam autorizados a efetuar o serviço 

de táxi no município. 

 

Art. 8º - O DMT tomará todas as providências, quanto à sinalização, 

padronização, demarcação e numeração dos locais onde devem permanecer os veículos 

dos taxistas. 

 

Parágrafo Único – Ficará o DMT (Departamento Municipal de Trânsito) 

responsável em padronizar desenhos e adesivos para os táxis autorizados a circular no 

município. 

 

Art. 9º - Não será permitido ao permissionário a venda, troca ou aluguel da 

praça. 

 

Parágrafo Único – Só serão permitidas as transferências de permissões após 

análise técnica do DMT e obrigatoriamente será paga uma taxa de acordo com o 

calendário fiscal do município. 
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Art. 10 – O DMT fará recadastramento anual dos permissionários para 

atualização cadastral. 

 

Art. 11 – O DMT permitirá que os taxistas façam uso do “defensor”, desde 

que apresente sua documentação e faça seu cadastro. 

 

Art. 12 – Será obrigatório o uso de placas vermelhas em todos os veículos 

pertencentes ao sistema de táxi no município. 

 

Art. 13 – Revogam-se as disposições em contrário, em especial a Lei 033/94 

de 02 de Agosto de 1994. 

 

Art. 14 – Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.   

 

 

 

 

 

 

Edvardo Herculano de Lima 

Prefeito Municipal 


