
LEI MUNICIPAL N. 1.243/2011, DE 12 DE SETEMBRO DE 2011 
   

   
“ALTERA LEI MUNICIPAL Nº 1.223, DE 
09 DE MAIO DE 2011, E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS”. 

 
 
                                              O PREFEITO DE FAXINALZINHO, Estado do Rio Grande 
do Sul, no uso de suas atribuições que são conferidas pela Lei Orgânica,  

 
                                              faz Saber a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono e 
promulgo a seguinte Lei: 

 
  
Art. 1º - O artigo 5º da Lei Municipal n. 1.223/2011, de 09 de 

maio de 2011, passa a ter a seguinte redação:  
 

“Art. 5º A permissão para exploração do serviço de 

transporte de passageiros em veículos de aluguel, modalidade táxi, será autorizada em 

caráter pessoal e intransferível e somente será outorgada a: 

                                    I - pessoa jurídica constituída sob a forma de empresa ou 

firma individual, com finalidade específica de transporte individual de passageiros; 

                                   II - pessoa física, motorista profissional autônomo.” 

 
Art. 2º - O artigo 7º da Lei Municipal n. 1.223/2011, de 09 de 

maio de 2011, passa a ter a seguinte redação:   
 

 “Art. 7º A pessoa jurídica que pretender a permissão para 

explorar o serviço de transporte de passageiros em veículos de aluguel (táxi), deverá 

inscrever-se junto ao órgão municipal de trânsito, através de formulário específico, 

apresentando comprovação de: 

                                   I – estar constituída como empresa ou firma individual, com 

os fins específicos de que trata esta Lei; 



                                  II - propriedade de frota mínima de 3 (três) veículos; 

                                 III - inscrição no Cadastro Fiscal da Secretaria de Finanças do 

Município; 

                                 IV - regularidade com as Fazendas Federal, Estadual e 

Municipal; 

                                 V - ter sua sede e escritório no Município de Faxinalzinho. 

                                §1º.  As Empresas deverão apresentar no momento da 

inscrição, juntamente com os itens acima especificados, a relação e identificação dos 

condutores que vão dirigir os veículos, até o limite de duas pessoas por veículo.  

                                §2º. As comprovações referidas no caput deste artigo, incisos I 

a V, e no Parágrafo segundo deverão ser satisfeitas à época em que o Poder Executivo 

Municipal realizar a publicação de edital, com abertura de vagas para exploração do 

serviço tratado nesta Lei. 

                                            
                                            Art. 3º - O artigo 9 da Lei Municipal n. 1.223/2011, de 09 de 
maio de 2011, passa a ter a seguinte redação: 
 

                                             “Art. 9º A permissão não será outorgada ou renovada quando 

o motorista: 

I - houver praticado falta grave anotada em prontuário; 

II - for condenado pela prática de crime de trânsito ou 

qualquer outro crime culposo, ambos com sentença penal condenatória, transitada em 

julgado; 

III - houver praticado crime contra o patrimônio, costumes ou 

entorpecentes, tendo a sentença penal condenatória, transitada em julgado. 

 



Parágrafo único: A renovação da Permissão deverá ser 

solicitada anualmente, em época determinada, juntamente com o pedido de Renovação de 

Alvará de Estacionamento, nos termos dos artigos 27 á 31 desta Lei.” 

 
Art. 4º - O artigo 10 da Lei Municipal n. 1.223/2011, de 09 de 

maio de 2011, passa a ter a seguinte redação. 
 

“Art. 10. Para conduzir passageiros em veículo de aluguel 

(táxi) é obrigatória a prévia inscrição no Cadastro de Motoristas de Táxi, no órgão 

municipal de trânsito. 

    Parágrafo único: Os veículos de taxis somente poderão ser 

dirigidos pelos respectivos permissionários, sendo que, em caso de impedimento por 

motivo de força maior ou caso fortuito, sua substituição somente poderá ser feita por 

pessoa previamente cadastrada junto ao Município.” 

 
Art. 5º - O artigo 17 da Lei Municipal n. 1.223/2011, de 09 de 

maio de 2011, passa a ter a seguinte redação: 
 

“Art. 17. Os permissionários e motoristas de táxis deverão 

necessária e efetivamente exercer a atividade e respeitar as disposições legais e 

regulamentares, o que deverá ser comprovado mediante fiscalização por parte do órgão 

municipal de trânsito.” 

 
Art. 6°-  O artigo 33 da Lei Municipal n. 1.223/2011, de 09 de 

maio de 2011, passa a ter a seguinte redação: 
 

“Art. 33. O pedido de substituição a que se refere o artigo 32 

deverá ser instruído com os seguintes documentos: 

                                    I - Alvará de Estacionamento do veículo a ser substituído; 

                                   II - cópia autenticada do certificado de propriedade do 

veículo substituto; 



                                 III - certificado de vistoria do veículo substituto. 

                                  §1º . Deferido o pedido de substituição, será cancelado o 

Alvará de Estacionamento anterior e expedido outro, relativo ao veículo substituto, pelo 

prazo restante da validade do primitivo, após recolhimento das taxas previstas. 

                                  § 2º Ocorrendo à substituição do veículo, a instalação da faixa 

será obrigatória e imediata.” 

 
                                              Art. 7º- Revogadas às disposições em contrário, esta Lei entra 
em vigor na data de sua publicação.  
  
 
                                         GABINETE DO PREFEITO DE FAXINALZINHO, AOS 
DOZE DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE DOIS MIL E ONZE.  

   
 

   
IRINEU BERTANI 

                     Prefeito  
      
 
 
REGISTRADO E PUBLICADO  
Em data supra  
_________________________ 
 Ana Maria Torres Rettmann 
  Secretaria da Administração 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


