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Alterada pela lei 5.751-19 

Vide as leis 4488-09; 5084-13 

 
LEI Nº 4.196, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2007. 

 
 

“Dispõe sobre os serviços de táxis no Município e dá 

outras providências.” 

 
 

A CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPIRA aprovou e eu 
promulgo a seguinte lei: 

 
DA DEFINIÇÃO 

 
Artigo 1º - O transporte individual e remunerado de passageiros, 

no Município de Itapira, somente poderá ser feito por veículos de aluguel, providos ou 
não de taxímetro, dirigidos por portadores de “Alvará para Exploração de Serviços de 
Táxi”, expedido pelo Departamento de Trânsito da Secretaria de Defesa Social. 

 
§ 1º - O transporte a que se refere este artigo constitui serviço de 

interesse público, e somente poderá ser executado mediante prévia e expressa 
autorização da Prefeitura, através da outorga de "Alvará de Exploração de Serviços de 
Táxi", a título precário, nos termos desta Lei. 

 
§ 2º - Os atuais permissionários deverão, no prazo de 180 (cento e 

oitenta dias) da publicação desta Lei, adequar-se à exigência referente ao “caput” deste 
artigo. 

 
DA EXPLORAÇÃO DO SERVIÇO 

 
 

Artigo 2º - A exploração de serviço individual de passageiros, em 
veículos de aluguel, somente será permitida à pessoa física, motorista profissional 
autônomo, considerado este, aquele que dirige pessoalmente o veículo de sua 
propriedade. 

 
§ 1º - Ocorrendo invalidez ou incapacidade que impossibilite a 

prestação do serviço, devidamente comprovada pelo INSS, o motorista poderá indicar 
outro condutor para dirigir o veículo de sua propriedade, enquanto perdurar a 
inatividade, desde que o substituto preencha os requisitos legais exigidos para o titular. 
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§ 2º - A situação prevista no parágrafo anterior se aplica também 
às mulheres em licença gestante, durante o prazo estabelecido no artigo 7º, inciso XVIII, 
da CF/88. 

 
§ 3º - Fica vedada às pessoas jurídicas a exploração do serviço de 

transporte de passageiros por meio de táxi no Município de Itapira. 
 
 

DA INSCRIÇÃO DOS CANDIDATOS 
 

Artigo 3º - Os candidatos interessados na obtenção de permissão 
para exploração dos serviços de táxi deverão inscrever-se, inicialmente, na Prefeitura, 
através de requerimento protocolado na Divisão de Protocolo e Arquivo, apresentando, 
no ato da inscrição, os seguintes documentos: 

I - Requerimento subscrito pelo interessado solicitando inscrição 
para exploração dos serviços de táxi no Município; 

II - Cópia autenticada da Cédula de Identidade; 
III - Cópia autenticada da Carteira Nacional de Habilitação para 

exercício de atividade remunerada; 
IV - Comprovante de que reside no Município, o qual poderá ser 

através de aviso de lançamento do IPTU, recibo de água, energia elétrica ou telefone, 
em nome do interessado, ou contrato de locação. 

 
§ 1º - Fica facultado ao Departamento de Trânsito a certificação 

da veracidade da prova apresentada para fins de comprovação de residência no 
Município de Itapira, conforme estabelecido no inciso IV, sempre que entender 
necessário. 

 
§ 2º - Aos candidatos que cumprirem as exigências previstas neste 

artigo será formada uma lista de espera, obedecendo rigorosamente à ordem cronológica 
de entrada no setor de protocolo da Prefeitura, a qual será publicada, anualmente, no 
jornal responsável pela publicação dos atos oficiais. 

 
§ 3º - A inscrição na Prefeitura será obrigatoriamente revalidada 

anualmente, com a juntada de todos os documentos relacionados no "caput" deste artigo. 
 
 

DO ALVARÁ PARA EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÁXI 
 

Artigo 4º - O Alvará para Exploração de Serviços de Táxi é o 
documento pelo qual é autorizada a utilização do veículo para prestação do serviço 
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definido nesta Lei, bem assim o seu estacionamento em via pública, nos pontos e locais 
estabelecidos por Decreto do Executivo. 

  
Artigo 5º - Para cada permissionário, o Departamento de Trânsito 

expedirá 1 (um) Alvará para Exploração de Serviços de Táxi, contendo os seguintes 
dados: 

 
I - Os dizeres "Prefeitura Municipal de Itapira"; 
II - Número de ordem e data em que foi expedido; 
III - Nome do proprietário do veículo e seu endereço; 
IV - Ponto de estacionamento designado pelo número de 

denominação do local; 
V - Identificação do veículo; 
VI - Número de registro; 
VII - Mês e ano do vencimento do Alvará. 
 
§ 1º - O Alvará previsto no caput será concedido para o exercício 

vigente com vencimento em 31 de dezembro de cada ano. 
 
§ 2º - Aos que exercerem as atividades disciplinadas na presente 

Lei, na data de sua publicação, fica assegurado o direito ao Alvará de Exploração de 
Serviços de Táxi. 

 
Artigo 6º - A existência ou criação de vagas nos pontos de táxis 

que surgirem durante o exercício, serão obrigatoriamente preenchidas pelos interessados 
inscritos, obedecida rigorosamente a ordem da lista de espera prevista no §2º do artigo 
3º desta Lei, mediante a outorga do competente Alvará para Exploração dos Serviços de 
Táxi. 

 
Parágrafo único - Para fins de expedição do Alvará para 

Exploração dos Serviços de Táxi, nos termos do "caput", deverá o interessado juntar 
cópia dos seguintes documentos: 

 
I - prova de propriedade do veículo;  
II - inscrição municipal como motorista de táxi; 
III - prova de situação regular junto ao Instituto Nacional de 

Seguridade Social; 
IV - certidão negativa de tributos municipais; 
 V - uma fotografia recente, 3x4 (três por quatro); 
VI - Certidão relativa a antecedentes criminais; 
VII - prova de sanidade física e mental; 
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VIII - Carteira Nacional de Habilitação, permitindo prestação de 
serviço remunerado. 

 
Artigo 7º - A renovação do Alvará, em qualquer caso ou situação, 

mesmo para os atuais permissionários, é obrigatória e deverá ser requerida anualmente 
no período de 15 a 30 de dezembro de cada exercício, sob pena de cassação automática 
da permissão e declarado vago o ponto. 

 
Parágrafo único - Para a renovação anual deverão ser 

apresentados cópia dos seguintes documentos: 
 
I - “Alvará para exploração dos serviços de Táxi” do exercício 

imediatamente anterior; 
II - Carteira Nacional de Habilitação, permitindo prestação de 

serviço remunerado; 
III - Documentos atualizados do veículo, em nome do 

permissionário; 
IV - Certidão relativa a antecedentes criminais; 
V - prova de sanidade física e mental; 
VI - comprovante de residência. 
 
Artigo 8º - O permissionário, uma vez de posse do alvará, deverá 

exercer as suas funções pessoalmente ou por motorista designado nos termos dos §§1º e 
2º do artigo 2º desta Lei. 

 
Parágrafo único - O veículo táxi utilizado pelo motorista 

substituto, deverá ser o constante do alvará do permissionário titular. 
 
Artigo 9º - É vedada a concessão de mais de um “Alvará para 

Exploração de Serviços de Táxi”, a um mesmo titular. 
 
Artigo 10 - A mudança de residência do permissionário para 

outro Município, importará na automática cassação do respectivo Alvará para 
Exploração dos Serviços de Táxi. 

 
 

DA TRANSFERÊNCIA DA PERMISSÃO 
 

Artigo 11 - O “Alvará para exploração de serviços de Táxi” é 
pessoal, permitida sua transferência nos seguintes casos: 

 
I - quando ocorrer a morte do permissionário; 
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II - incapacidade ou invalidez permanente do permissionário, 
declarada pelo Instituto Nacional de Seguridade Social; 

III - quando se tratar de espólio, para viúva ou herdeiros do 
permissionário; 

IV - a terceiro, por interesse do permissionário, desde que seja 
para o primeiro interessado constante da lista de espera de que trata o §2º do artigo 3º 
desta lei, mediante o recolhimento ao cofre municipal de uma taxa de transferência no 
valor equivalente a 300 (trezentas) Unidades Fiscais do Município de Itapira. 

 
§ 1º - Nas situações previstas nos incisos I, II e III deste artigo, 

far-se-á a transferência, conforme o caso, e sempre mediante requerimento do 
interessado: 

a) para espólio; 
b) para quem, por decisão judicial, couber o veículo. 
 
§ 2º - A transferência prevista no inciso IV deste artigo só será 

válida depois de regularmente assinada pelos interessados, mediante requerimento 
escrito, recolhida a taxa de transferência correspondente e deferida pela autoridade 
competente. 

 
§ 3º - Ocorrendo a transferência nos termos do inciso IV deste 

artigo, o permissionário alienante não poderá inscrever-se para obtenção de outra 
permissão senão após decorridos três anos da data da transferência e o adquirente não 
poderá transferir a permissão também pelo prazo de três anos. 

 
§ 4º - Em caso de transferência do Alvará será o anterior 

cancelado e recolhido pelo Poder Público Municipal, expedindo-se outro em nome do 
sucessor. 

 
Artigo 12 - Poderá ser autorizada pela Administração Municipal a 

permuta de ponto entre permissionários, limitada a 1 (uma) por ano, para cada 
permutante, quando então será fornecido novo Alvará para Exploração de Serviços de 
Táxi pelo Departamento de Trânsito. 
 
 

DOS VEÍCULOS 
 

Artigo 13 - Os veículos a serem utilizados no transporte de 
passageiros “táxi” deverão: 

I - estar licenciados no Município de Itapira; 
II - ser da categoria automóvel, com lotação de até 5 (cinco) 

passageiros, podendo ser dotados de duas ou quatro portas; 
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III - com no máximo 10 (dez) anos de fabricação, em bom estado 
de funcionamento, segurança, higiene e conservação, condições indispensáveis e 
comprovadas através de vistoria técnica prévia, consubstanciada em laudo elaborado por 
órgão competente da Prefeitura Municipal. 

 
Parágrafo Único – Os atuais permissionários deverão, no prazo 

de 180 (cento e oitenta dias) da publicação desta Lei, adequar-se à exigência referente 
ao inciso III, deste artigo. 

 
Artigo 14 - Além de outras condições estabelecidas pela 

legislação estadual e federal, os veículos poderão ser dotados de: 
I) taxímetro, devidamente aferido e lacrado pelo órgão 

competente; 
II) caixa luminosa externa, contendo a palavra TÁXI; 
III) dispositivo que identifique a situação de "livre" ou 

"ocupado"; 
IV) local para expor o alvará para exploração de Serviços de Táxi 

e a tabela de valores, expedidos pelo Departamento de Trânsito. 
 
Artigo 15 - O permissionário poderá pleitear a substituição do 

veículo indicado no Alvará, desde que preenchidos os requisitos do artigo 13 desta Lei. 
 
Artigo 16 - O pedido de substituição a que se refere o artigo 

anterior, deverá ser instruído com os seguintes documentos: 
I - nota fiscal para os veículos 0 (zero) quilômetro; 
II - certificado de Registro e Licenciamento de Veículo na 

categoria aluguel e em nome do permissionário; 
III - nota fiscal do taxímetro ou recibo de transferência. 

 
 

DOS PONTOS DE ESTACIONAMENTO 
 

Artigo 17 - Os pontos de estacionamento serão fixados 
exclusivamente por Decreto do Executivo, levando em consideração o interesse público, 
sua localização, tipos e quantidades máxima e mínima de veículos que neles poderão 
estacionar. 

 
Artigo 18 - Os pontos de estacionamento poderão a qualquer 

tempo, ao talante da Prefeitura, ser extintos, transferidos, bem como reduzido ou 
ampliado o número de veículos autorizados a neles estacionarem. 
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Parágrafo único - No caso de redução do número de veículos, 
serão transferidos aqueles que contarem menor tempo de fixação no ponto de 
estacionamento. 

DA COORDENAÇÃO DOS PERMISSIONÁRIOS 
 

Artigo 19 - Os permissionários elegerão um Coordenador Geral 
da categoria que, pelo período de 2 (dois) anos, intermediará os interesses junto à 
Administração Municipal, permitida reeleição, por uma única vez. 

 
Parágrafo único - Considerar-se-á eleito Coordenador Geral o 

motorista que obtiver a maioria simples de votos. Em caso de empate será considerado 
eleito o motorista mais antigo dos pontos. 

  
Artigo 20 - Os permissionários de cada ponto elegerão um 

Coordenador que intermediará os interesses junto ao Coordenador Geral, e será o 
responsável pela disciplina e pelo cumprimento das normas regulamentares. 

 
§ 1º - O mandato do Coordenador do Ponto será de 2 (dois) anos, 

com direito à reeleição, por uma única vez. 
 
§ 2º - Considerar-se-á eleito Coordenador o motorista que obtiver 

a maioria simples de votos. No caso de empate será considerado eleito o mais antigo 
motorista do respectivo ponto. 

 
Artigo 21 - Somente os permissionários poderão votar e serem 

votados para a escolha dos coordenadores de que tratam os artigos 19 e 20 desta lei. 
 
§ 1º - Em caso de falecimento ou impedimento permanente dos 

coordenadores para o exercício da função, proceder-se-á à nova eleição. 
 
§ 2º - Os eleitos deverão apresentar-se ao Departamento de 

Trânsito munidos de documento firmado pela maioria dos permissionários, 
comprovando a condição de coordenador, ficando esse documento arquivado no referido 
órgão. 

 
DA LINHA TELEFÔNICA 

 
Artigo 22 - Nos pontos de estacionamento, será permitida, sem 

qualquer ônus para a Prefeitura, a instalação e permanência de aparelhos telefônicos a 
eles pertencentes. 
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§ 1º - A transferência desses telefones poderá ser permitida, a 
pedido do Coordenador ou da maioria dos permissionários do ponto, mas 
exclusivamente quando se destinar a outro local mais conveniente para uso dos 
motoristas do mesmo ponto. 

 
§ 2º - Os telefones instalados nos pontos de estacionamento, 

destinam-se ao uso de todos os correspondentes permissionários, os quais deverão 
concorrer com quotas partes iguais para cobrir as despesas de instalação e manutenção 
do aparelho, não lhes podendo ser exigida, além dessa despesa, qualquer quantia 
relativamente à utilização do telefone. 

 
§ 3º - Compete ao Coordenador do Ponto cumprir e fazer cumprir 

o disposto neste artigo. 
 

DA PUBLICIDADE 
   

Artigo 23 - É permitida a publicidade nos veículos de serviço de 
táxi e nos pontos de estacionamento, na forma que for regulamentada pelo Executivo e 
sem ofensa à legislação de trânsito, sendo proibida a que referir-se à bebidas alcoólicas, 
cigarros e assemelhados e à política partidária.  

 
 

DAS TARIFAS 
 

Artigo 24 - Os serviços de transporte individual de passageiros 
serão remunerados por tarifas, a cargo dos usuários, consoante for estabelecido pelo 
Poder Executivo, cobrada conforme verificado no taxímetro, obrigatoriamente instalado 
em cada veículo e aferido pelo órgão competente. 

 
§ 1º - Para os serviços de transporte de passageiros - táxi, no 

período das 18:00 às 06:00 horas, de segunda a sábado, e nos domingos e feriados, após 
às 12:00 horas, a tarifa taximétrica terá acréscimo de 20 % (vinte por cento). 

 
§ 2º - Nos serviços intermunicipais o preço será tratado 

diretamente entre o permissionário e o passageiro. 
  
 

DO ATENDIMENTO AO PÚBLICO 
 

Artigo 25 - Os permissionários e seus prepostos deverão respeitar 
as disposições legais, bem como facilitar a atividade da fiscalização municipal, 
obrigando-se ainda a: 
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a) não estacionar fora da áreas demarcadas como ponto de táxi; 
b) respeitar as normas de trânsito; 
c) manter o veículo em boas condições de tráfego, quanto ao 

funcionamento, segurança, higiene e conservação; 
d) não retardar propositadamente a marcha do veículo ou seguir 

itinerário extenso ou desnecessário; 
e) tratar com polidez e urbanidade os passageiros, o público em 

geral; 
f) trajar-se adequadamente no exercício da função; 
g) não recusar passageiros, salvo as exceções legais, como: 

transporte de produto de crime, de criminosos em fuga ou pessoas em situação suspeita; 
h) não violar o taxímetro ou aparelho registrador; 
i) não cobrar acima das tabelas fiscais; 
j) não utilizar o veículo com excesso de lotação; 
k) fornecer à fiscalização municipal dados estatísticos ou 

outros elementos que forem solicitados para fins de controle e fiscalização; 
l) respeitar seus colegas de trabalho; 
m) manter-se sóbrio no exercício de seu trabalho, abstendo-se 

de ingerir bebidas alcoólicas ou de outras substâncias que causem dependência e/ou 
alteração emocional não autorizadas, antes ou durante a jornada; 

n) não fumar no interior do veículo, enquanto transportando 
passageiros; 

o) manter atitude digna nos pontos de estacionamento, não 
promovendo discussões, jogos, ajuntamentos, algazarras, abstendo-se do uso de palavras 
de baixo calão e conversas em voz alta. 

 
Artigo 26 - É proibido ao taxista ausentar-se do ponto e deixar o 

veículo abandonado na fila. 
 
Artigo 27 - É proibido também, parar, estacionar ou passar 

intencionalmente próximo a quaisquer outros pontos de táxi, com o intuito de angariar 
passageiros, bem como fazer estacionamento próximo às imediações dos pontos de táxi 
regulamentados. 

 
 

DAS PENALIDADES E RECURSOS 
 

Artigo  28 - A inobservância das obrigações estatuídas nesta 
Lei, sujeitará o infrator às seguintes penalidades, independentemente daquelas 
previstas na legislação estadual e federal pertinentes: 

 
I - advertência por escrito; 
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II - multa pecuniária; 
III - suspensão de até 30 (trinta) dias; 
IV - cassação do alvará de estacionamento; 
V - proibição de prestação de serviço de táxi por 05 (cinco) anos. 
 
Artigo 29 - Ao permissionário serão aplicadas as penalidades 

constantes do anexo I desta Lei, por tipo de infração, de acordo com sua gravidade, 
mediante avaliação do Departamento de Trânsito, sem prejuízo das demais penalidades 
previstas nas legislações estadual e federal, mesmo quando o veículo for conduzido por 
seu preposto. 

§ 1º - No anexo II encontram-se relacionadas as infrações com os 
respectivos códigos ou penalidades. 

 
§ 2º - Os códigos das penalidades estão correlacionados com o 

artigo 28 desta Lei e deverão ser aplicadas cumulativamente para mais de uma infração 
simultânea. 

 
§ 3º - Na reincidência dentro do período de 01 (um) ano a pena 

será dobrada. 
 
Artigo 30 - A suspensão do Alvará acarretará a apreensão do 

respectivo documento, durante o prazo de duração da pena. 
 
Artigo 31 - Das penalidades que serão aplicadas pelo Secretário 

de Defesa Social, respeitados os princípios constitucionais do contraditório e ampla 
defesa, caberá recurso, uma única vez, ao Prefeito Municipal. 

 
§ 1º - O prazo para interposição do recurso será de 05 (cinco) 

dias, contados da data da notificação feita diretamente ao infrator, ou através de 
publicação de breve edital no jornal encarregado das publicações oficiais do Município. 

 
§ 2º - Os recursos não terão efeito suspensivo. 

 
 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS  
 

Artigo 32 - Salvo motivo de força maior, devidamente 
comprovado, os veículos deverão ficar à disposição do público 08 (oito) horas diárias, 
no mínimo, sob pena de cassação do Alvará. 
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Artigo 33 - O Poder Executivo através de seus agentes exercerá a 
mais ampla fiscalização, podendo realizar vistorias e diligências com vistas ao 
cumprimento das disposições desta Lei, sempre que houver interesse público. 

 
Artigo 34 - A unidade de valor que serve de base para os cálculos 

das multas previstas nesta Lei será a vigente no Município à data de sua aplicação e 
equivalente a 300 (trezentas) Unidades Fiscais do Município de Itapira. 

 
Artigo 35 - O Alvará para Exploração de Serviços de Táxi ou 

qualquer outro documento cuja expedição seja requerida, será arquivado ou cancelado 
sempre que o interessado não o retirar até 15 (quinze) dias, contados da data da 
publicação do despacho do deferimento. 

 
Parágrafo único - Decorridos 5 (cinco) dias da data do 

cancelamento ou do arquivamento, o documento caducará automaticamente. 
 
Artigo 36 - Não será expedido, renovado ou transferido Alvará a 

quem esteja em débito para com o Município, até que se comprove a quitação. 
 
Artigo 37 - O motorista que tiver cassado o Alvará para 

Exploração de Serviços de Táxi, somente poderá pleitear outro, decorridos 3 (três) anos. 
 
 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 

Artigo 38 - Os casos omissos serão resolvidos pelo Prefeito 
Municipal, ouvidos os órgãos técnicos competentes. 

 
Artigo 39 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, 

revogadas as disposições em contrário. 
 
 
 
Prefeitura Municipal de Itapira, aos 19 de dezembro de 2007.  

 
 

ENGº ANTONIO HÉLIO NICOLAI 
PREFEITO MUNICIPAL 

 
Registrada na Divisão de Atos Oficiais em livro próprio na data supra. 
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ESTERCITA ROGATTO BELLUOMINI 
ASSISTENTE TÉCNICA ADMINISTRATIVA 

 
 

ANEXO I 
 

DISCRIMINAÇÃO DE INFRAÇÃO E RELAÇÃO DE PENALIDADE 
 

I. Estacionar fora da área demarcada do ponto de táxi ou abandonar o 
veículo no ponto (PENA: A e B-1 na reincidência). 

II. Transitar com o veículo em más condições de funcionamento, 
segurança, higiene, e conservação (PENA: B-1 e C-2 na reincidência). 

III. Deixar de tratar com polidez e urbanidade os passageiros e ao público 
em geral (PENA: B-1). 

IV. Recusar passageiros (PENA: B-2) 
V. Violar taxímetro ou aparelho registrador (PENA: E). 
VI. Cobrar acima da tabela fixada pelo Executivo (PENA: B-2 e C-2 na 

reincidência). 
VII. Utilizar o veículo com excesso de lotação (PENA: B-1). 
VIII. Prestar serviço com veiculo com vida útil superior a definida no 

regulamento ou não autorizado para esse fim e sob remuneração (PENA: B-3 e D). 
IX. Prestar serviço com o veículo sem utilizar o taxímetro ou aparelho 

registrador, salvo viagens intermunicipais, ou utilizá-lo quando em mau funcionamento 
(PENA: B-3 e C-4 na reincidência). 

X. Utilizar o veículo em sistema de lotação, sem permissão expressa do 
órgão competente (PENA: B-3 e C-3 na reincidência). 

XI. Permitir que motoristas não registrados no Cadastro Municipal de 
Condutores de Táxi dirijam veículos de táxi  na qualidade de preposto (PENA: B-4 e C-
4 na reincidência). 

XII. Deixar de portar no exercício da função o Alvará para Exploração do 
Serviço de Táxi  (PENA: A e B-1 na reincidência). 

XIII. Deixar de fixar no veiculo, em lugar visível, a identificação do 
permissionário, do condutor e das tabelas de tarifas (PENA: B-2). 

XIV. Recusar a exibir à fiscalização os documentos exigidos por Lei 
(PENA: B-3 e C-1 na reincidência). 

XV. Deixar de comparecer à repartição competente da prefeitura para 
prestar esclarecimento sobre os serviços, no prazo estipulado, quando regularmente 
intimado (PENA: B-2 e C-1 na reincidência). 

XVI. Atrair passageiros usando de meios e artifícios de concorrência desleal 
(PENA: B-3 e C-1 na reincidência). 

XVII. Deixar de comunicar qualquer alteração nos dados cadastrais, seus ou 
do veículo, ao órgão competente (PENA: A e B-1 na reincidência). 
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XVIII. Permitir a colocação de qualquer inscrição ou legenda nas partes 
internas e externas do veículo, sem prévia autorização do órgão competente (PENA: A e 
B-1 na reincidência). 

XIX. Não atender à ordem de retirada do veículo de circulação ou fazê-lo 
voltar antes da liberação pelo órgão competente (PENA: D). 

XX. Cessão ou transferência da permissão, sem prévia e expressa 
autorização do órgão competente (PENA: E). 

XXI. Não manter-se sóbrio no exercício de seu trabalho, abstendo-se de 
ingerir bebidas alcoólicas ou outras substâncias que causem dependência e ou alteração 
emocional não autorizada, antes ou durante a jornada (PENA: B-3 e C-2; e na 
reincidência E). 

XXII. Não trajar-se de forma adequada ao exercício de seu trabalho (PENA: 
A e B-1 na reincidência). 

XXIII. Faltar com respeito aos colegas de trabalho (PENA: B-1- e C-1 na 
reincidência). 

XXIV. Transportar criminoso em fuga, ou pessoa com produto de crime, 
quando possível a recusa (PENA:B-3 e C-2; e na reincidência E). 

XXV. Fumar no interior do veículo quando transportando passageiros 
(PENA: A e B-2 na reincidência). 

XXVI. Transitar por itinerário mais extenso ou desnecessário, retardar 
propositadamente a marcha do veículo, ou utilizar-se de qualquer expediente para 
aumentar a tarifa indevidamente (PENA: B-2 e C-2 na reincidência). 

XXVII. Deixar de fornecer à fiscalização municipal dados estatísticos e outros 
solicitados para fins de controle e fiscalização (PENA: A e B-1 na reincidência). 

XXVIII. Deixar de permanecer à disposição do público, nos respectivos 
pontos, por oito horas diárias, salvo por motivo de força maior (PENA: B-2 e C-2 na 
reincidência). 

XXIX. Deixar de recolher, nos prazos determinados, quantia devida ao Fisco 
Municipal, referente a multa pecuniária imposta por essa Lei. (PENA: D). 
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ANEXO II 
 

QUADRO DE PENALIDADE DO CÓDIGO DISCIPLINAR 
 

Tipo de Penalidade Código Multa 
(% da Unidade de valor) 

Suspensão 
(Nº de Dias) 

Advertência escrita A   

 
Multa Pecuniária
 

B-1 
B-2 
B-3 
B-4 

10% 
20% 
50% 

100% 

 

 
Suspensão da Permissão 
ou Registro de Condutor
 

C-1 
C-2 
C-3 
C-4 

 05 dias 
10 dias 
15 dias 
30 dias 

Impedimento para 
Prestação de Serviço 

D   

Cassação do Alvará de 
Permissão  

E   

 
 

 


