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LEI Nº 767 DE 23 DE DEZEMBRO DE 2016 
 
 

REGULAMENTA O SERVIÇO DE TAXI E 
ESTABELECE CRITÉRIOS PARA CONCESSÃO DAS 
AUTONOMIAS DE TAXI NO MUNICÍPIO DE 
ITAPERUNA. 

 
 
ALFREDO PAULO MARQUES RODRIGUES, Prefeito Municipal 
de Itaperuna, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições 
legais, 
 
Faço saber a todos os habitantes deste Município que a Câmara 
Municipal APROVOU e eu SANCIONO a seguinte Lei: 
 

CAPÍTULO I 
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

SEÇÃO I 
DO OBJETO 

  
Art 1º A exploração de serviço de transporte individual de passageiros 
em veículos de aluguel, reger-se-á por esta lei atendidas as exigências 
do Código Nacional de Trânsito, em conformidade ainda, com o art. 
12 e seguintes da Lei 12.587/2012. 
 
§1º - O Serviço de transporte público a que se refere este artigo 
constitui serviço de interesse público, e somente poderá ser executado 
mediante prévia ou expressa autorização do Chefe do Poder 
Executivo, consubstanciada pela outorga do TERMO DE 
PERMISSÃO E ALVARÁ DE LICENÇA DE VEÍCULO, nas 
condições estabelecidas por esta Lei e demais atos normativos.  
 
§2º - Os serviços de utilidade pública de transporte individual de 
passageiros deverão ser organizados, disciplinados e fiscalizados pelo 
poder público municipal, com base nos requisitos mínimos de 
segurança, de conforto, de higiene, de qualidade dos serviços e de 
fixação prévia dos valores máximos das tarifas a serem cobradas.”  
 



 

Lei nº 767/2016                                   2 
 

Município de Itaperuna 
Estado do Rio de Janeiro 
Secretaria Municipal de Gabinete 
Rua Izabel Vieira Martins, nº 131, 2º andar, Presidente Costa e Silva – CEP.: 28300-000 
Tel.: (22) 3824-6600 

 

§3º -  O direito à exploração de serviços de utilidade pública de 
transporte individual de passageiros poderá ser outorgado a qualquer 
interessado que satisfaça os requisitos exigidos pelo poder público 
local.  
 
§4º - É permitida a transferência da outorga a terceiros que atendam 
aos requisitos exigidos em legislação municipal.  
 
§5º - Em caso de falecimento do outorgado, o direito à exploração do 
serviço será transferido a seus sucessores legítimos, nos termos dos 
arts. 1.829 e seguintes do Título II do Livro V da Parte Especial da Lei 
no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil).  
 
§6º - As transferências de que tratam os §§ 4º e 5º dar-se-ão pelo 
prazo da outorga e são condicionadas à prévia anuência do poder 
público municipal e ao atendimento dos requisitos fixados para a 
outorga.  
 

SEÇÃO II 
DEFINIÇÕES 

 
Art. 2º Os veículos de aluguel, a que se refere o artigo anterior, para 
fins desta lei, serão denominados “TAXIS”.   
 
§1º - Táxi é o veículo sobre rodas, automóvel, com no mínimo 04 
(quatro) portas, com capacidade mínima de quatro e máxima de sete 
passageiros, sem percurso pré-determinado, com ponto fixo, utilizado 
no serviço público de transporte individual de passageiros e com 
distintivos próprios. 
 
§2º - Transporte em táxi é o transporte efetuado por meio de veículo a 
que se refere o parágrafo primeiro deste artigo, segundo itinerário da 
escolha de uma entidade ou pessoa que contratar este transporte, 
mediante retribuição pecuniária na forma de tarifa, fixada pelo 
Município, através de Decreto Executivo. 
 
§3º - Transportador em táxi é a pessoa física, habilitada com Alvará de 
Licença de Veículo, para o exercício da atividade de transportes em 
táxi.  
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SEÇÃO III 
 

COMPETÊNCIA 
 
Art. 3º Compete ao Departamento Municipal de Trânsito - DEMUT, 
com a cooperação dos demais órgãos municipais, a coordenação e a 
fiscalização do serviço de transporte de passageiros em veículos de 
aluguel transportado por Táxi. 
 
Art.4º No exercício desses poderes, aos órgãos mencionados no Caput 
deste artigo, compete dispor sobre a concessão do Alvará de licença 
do veículo, a supervisão e fiscalização dos serviços de aluguel de 
transporte por táxi, bem assim, aplicar as penalidades cabíveis aos 
transgressores das normas previstas nesta Lei.  
 

CAPÍTULO  II 
 

DAS CONDIÇÕES PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE E 
ALVARÁ DE LICENÇA 

 
SEÇÃO I 

 
DA OUTORGA DE PERMISSÃO E ALVARÁ DE LICENÇA 

 
Art. 5º A exploração do Serviço de passageiros em táxi, no Município 
de Itaperuna, Estado do Rio de Janeiro, será executada em regime de 
permissão que será dada unilateralmente pela Administração, 
dependendo de outorga de TERMO DE PERMISSÃO para a 
exploração dos mesmos e ALVARÁ DE LICENÇA DE VEÍCULO, 
sendo o Termo de Permissão expedido através de ato do Chefe do 
Executivo, e o Alvará de Licença de veículo, expedido pelo DEMUT. 
 
§1º - A outorga de permissão para operar o serviço de táxi, dar-se-á 
mediante assinatura do permissionário de um Termo de Adesão e 
Responsabilidade para com a Prefeitura Municipal. 
 
§2º - O Alvará de licença de veículo, é o instrumento de prova de 
qualidade do veículo do permissionário, e de que o motorista do 
veículo está apto a dirigi-lo, expedido até 15 (quinze) dias após a 
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assinatura do Termo de Permissão e Responsabilidade, pelo DEMUT, 
o qual deverá acompanhar diariamente o veículo. 
 
Art. 6º As vagas serão preenchidas de acordo com os Termos de 
Permissão já existentes no município. 
 
Parágrafo Único - Em caso de vagas que surgirem por cancelamento 
ou outras formas de direito, serão concedidas novas permissões para 
exploração de serviços de táxi, observando, no que couber o que 
dispõe a Lei 8.666/93 e a Lei Orgânica do Município. 
 
Art. 7º A exploração de serviço de transporte de passageiros por meio 
de TÁXI, só poderá ser permitida a pessoa física, motorista 
profissional nas categorias B, C, D ou E. 
 
Art. 8º Os termos  de permissão serão concedidos a título precário, 
podendo ser revogados a qualquer tempo, no caso de transgressão de 
alguma norma desta Lei ou do Código Nacional de Trânsito, a essa lei, 
à Lei Orgânica do Município sem que caiba ao permissionário o 
direito a qualquer Indenização. 
 
Art. 9º As permissões outorgadas nas condições estabelecidas nesta 
lei, vigorarão na forma do art.114 da Lei Orgânica Municipal, sendo 
certo que, de qualquer forma, o Alvará de licença de veículo deverá 
ser renovado anualmente, até o mês de março de cada ano.  
  
§1º - Os permissionários que deixarem de requerer a renovação do 
Alvará no prazo estabelecido no caput deste artigo, ficarão sujeitos a 
multa de R$ 950,00 (novecentos e cinquenta reais), corrigido 
anualmente pelo IPC-A, ou por outro índice que venha a substituí-la. 
      
§2º - A falta de renovação do Alvará na época estabelecida no Inciso I 
do art. 17, sem prejuízo do que dispõe o Parágrafo anterior, extingue a 
permissão, a qual retornará ao Município, ficando o permissionário 
impedido de pleitear nova permissão. 
 

SEÇÃO II 
 

DOS REQUISITOS PARA A EMISSÃO DO ALVARÁ DE 
LICENÇA DE VEÍCULO 
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Art. 10 O pedido de alvará de licença de veículo, será expedido 
mediante o recolhimento dos tributos devidos, após a vistoria do 
veículo e deverá vir instruído com os seguintes documentos: 
 
I - Apresentação do termo de permissão; 
II - Cópia do documento pessoal do motorista; 
III - Cópia da Carteira de Habilitação; 
IV - Cópia dos documentos do veículo; 
V - Comprovante de que encontra em dia com o IPVA; 
VI - Comprovante de que se encontra em dia com o seguro obrigatório 
do veículo; 
VII - Atestado de Bons Antecedentes Criminais expedido pela Justiça 
Estadual e Justiça Federal; 
VIII - Declaração Anual de Imposto de Renda; 
IX - Declaração de que em caso de acumulação, que  acumula até no 
máximo 2 (dois) vínculos. 
 
Parágrafo Único -  O valor a ser cobrado a título de alvará de licença 
de veículo será fixado pelo executivo municipal, através de Decreto 
Municipal, o qual poderá ser revisto anualmente. 
 
Art. 11 Além dos documentos acima mencionados o Alvará somente 
será concedido se o veículo não possuir mais de 10 (dez) anos da data 
de sua fabricação e encontrar-se em condições mínimas de higiene, 
segurança e conservação, equipados com: 
  
I - extintor de incêndio de capacidade proporcional à categoria do 
veículo/táxi e no modelo aprovado por resolução do Conselho 
Nacional de Trânsito; 
II - caixa luminosa com a palavra ”TAXI” sobre o teto; 
III - cintos de segurança em perfeitas condições; 
IV - Encosto de cabeça; 
V - estepe em bom estado de conservação; 
VI - faixa lateral indicativa da atividade; 
VII - O veículo deverá ser obrigatoriamente equipado com ar 
condicionado e rádio, sem qualquer adicional de tarifa; 
VIII -  o veículo deverá ter pintura de cor branca, conforme o 
fabricante. 
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Parágrafo Único - O permissionário que não apresentar os 
documentos descritos no artigo 10, e não portar os equipamentos 
exigidos no Caput deste artigo, não terá o seu Alvará de licença de 
veículo expedido. 
            

SEÇÃO III 
 

DOS REQUISITOS PARA A OUTORGA DA PERMISSÃO 
 
Art. 12 Somente será outorgada a permissão: 
 
I - Ao motorista profissional autônomo, proprietário de um único 
veículo, que satisfaça as seguintes exigências: 
 
a) ser portador de carteira nacional de habilitação da categoria 
profissional; 
b) apresentar atestado de sanidade física e mental, através de atestado 
médico com menos de 30 dias; 
c) comprovar que reside no Município de Itaperuna-RJ; 
d) Atestado de Bons Antecedentes Criminais expedido pela Justiça 
Estadual e Justiça Federal; 
e) estar quite com o serviço militar (homem); 
f) estar quite com a Fazenda Pública Municipal, com a apresentação 
de certidão Negativa de débito; 
g) possuir o veículo em seu nome; 
h) certidão do DEMUT de que o veículo encontra-se em perfeito 
estado de conservação e uso; 
i) duas fotografias recentes, tamanhos 3x4 do motorista; 
j) concluir curso de relações humanas, direção defensiva, primeiros 
socorros, mecânica e elétrica básica de veículos, a ser aferido 
mediante apresentação de certificado próprio de Instituição 
devidamente registrada e autorizada; 
k) declarar exclusividade no exercício da atividade; 
l) outros documentos que vierem a ser exigidos  por legislação  ou ato 
administrativo pertinente. 
 
Parágrafo Único - os permissionários arcarão com os custos 
necessários para dar cumprimento a este artigo.  
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Art. 13 Somente será outorgada permissão para motoristas que à 
época não venha acumular mais de duas atividades pessoais que 
possibilite renda.   
 
Parágrafo Único – Não será concedida permissão a candidato que 
tenha permissão de táxi anteriormente cancelada. 
 
Art. 14 Os veículos a serem cadastrados para os referidos serviços 
somente poderão ser dirigidos pelo proprietário do veículo, 
permissionário, devidamente inscritos no DEMUT, ou por seu 
auxiliar, em um quantitativo máximo de (02) dois na forma da Lei 
6094/74. 
 
Parágrafo Único – Caso os motoristas permissionários tenham 
interesse em manter trabalhando no veículo motoristas auxiliares na 
forma do caput, deverão os mesmos apresentarem os requisitos 
exigidos para os permissionários e ainda o disposto na Seção IV. 
 

SEÇÃO IV 
 

DOS REQUISITOS PARA AUTORIZAÇÃO DE EXERCÍCIO 
DE ATIVIDADE DE MOTORISTA AUXILIAR 

 
Art. 15 Considera-se Taxistas Auxiliares os motoristas profissionais 
residentes e domiciliados no município de Itaperuna e que se vinculem 
a uma autorização outorgada a Taxistas Autônomos na forma desta 
Lei, da legislação em vigor, e dos atos que serão expedidos pelo 
Executivo Municipal. 
 
§1º – Os Taxistas Auxiliares deverão atender integralmente aos 
requisitos e condições abaixo estabelecidos para prestar o Serviço de 
Táxi, em qualquer de suas modalidades, sem prejuízo da 
regulamentação complementar a ser expedida pela Prefeitura 
Municipal:  
 
I - portar habilitação para conduzir veículo automotor, em uma das 
categorias B, C, D ou E, assim definidas no art. 143 da Lei Federal nº 
9.503, de 23 de setembro de 1997 – Código de Trânsito Brasileiro, 
com especificação de exercício de atividade remunerada;   
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II - concluir curso de relações humanas, direção defensiva, primeiros 
socorros, mecânica e elétrica básica de veículos, que deverão estar de 
acordo com os parâmetros definidos por resolução da Prefeitura 
Municipal a ser publicada;   
III - conduzir veículo com as características exigidas pelas 
autoridades de trânsito, e devidamente inspecionado pela Prefeitura 
Municipal anualmente;   
IV - ser titular de certificação específica para exercer a profissão, 
emitida pela Prefeitura Municipal;   
V - manter-se em atividade profissional oferecendo seus serviços à 
população pelo período mínimo de 40 (quarenta) horas semanais, 
ressalvados os afastamentos por motivos de férias, doenças e outros, 
que deverão ser informados ao DEMUT, na forma estabelecida nesta 
lei, podendo ter a jornada estendida até no máximo de 44 horas 
semanais, mediante aprovação do órgão de classe a que se vincula; 
VI - declarar exclusividade no exercício da atividade; 
VII - portar carteira de identificação própria de motorista auxiliar, nos 
critérios fixados pelo DEMUT e nesta lei; 
VIII - apresentar atestados de bons antecedentes, na forma desta lei. 
 
§2º - Motorista auxiliar só pode trabalhar com outro Motorista 
Autônomo, depois de dar baixa nos atuais documentos e atualizar seu 
cadastro, com um interregno mínimo de 90 dias. 
 
§3º - É extremamente proibido ao Motorista Auxiliar laborar para 
mais de um Motorista Autônomo. 
 
§4º – O Taxista Autônomo, no caso de infração cometida por seu 
Auxiliar, ficará  sujeito ao pagamento de multa no valor de 10 (dez) 
vezes o valor da multa prevista no art. 9º, §1º, sendo solidariamente 
responsáveis por seus atos perante o poder público e terceiros. 
 

SEÇÃO V 
 

DAS TRANSFERÊNCIAS DE TERMOS DE PERMISSÃO 
 
Art. 16 A permissão será outorgada “intuitu personae” e só poderá ser 
admitida a sua transferência após 02 (dois) anos de iniciado o serviço 
e mediante expresso assentimento do permitente, e ainda, caso o novo 
permissionário se obrigue a cumprir todas as condições 
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originariamente estabelecidas para a permissão e nos seguintes casos 
(sujeito a revogação em caso de procedência da ADI – 5337). 
 
I - Ocorrendo à morte do motorista autônomo à viúva ou seus 
herdeiros poderão transferir a terceiros, motorista profissional 
autônomo, desde que se manifeste expressamente o desejo de não 
exercerem a profissão; 
II - no caso de incapacidade ou invalidez permanente do motorista 
autônomo, declarada pelo Instituto Nacional de Previdência Social; 
III – Ao espólio, à viúva e aos herdeiros de motorista autônomo é 
assegurada à faculdade de registrar o condutor para dirigir o veículo, 
admitindo-se a transferência da permissão à viúva ou herdeiros, desde 
que satisfaçam as condições legais e regulamentares previstas nesta lei 
e a critério exclusivo do poder concedente. 
  
§1º - É isenta do pagamento da taxa a transferência prevista no inciso 
III deste artigo, desde que se faça a transferência para a viúva ou 
herdeiros do permissionário.  
 
§2º - Ocorrendo invalidez ou incapacidade que impossibilite a 
prestação de serviço, devidamente comprovada pelo Instituto Nacional 
de Previdência Social, ou por médico especializado, o motorista 
profissional autônomo poderá indicar outro condutor para dirigir o 
veículo de sua propriedade, enquanto perdurar a sua invalidez, 
devendo, ser requerido somente novo Alvará de licença de veículo 
para constatação das condições de habilitação do motorista, ficando 
também isento de pagamento de taxa de transferência, pois somente 
alterará o nome do motorista. 
   
Art. 17 Atendidas as formalidades legais e regulamentares, a 
transferência do termo de Permissão e o Alvará de licença de veículo, 
será procedida mediante o cancelamento do anterior e expedição de 
outro em nome do adquirente. 
        
Parágrafo Único - Os interessados na transferência  deverão 
apresentar os documentos enumerados no artigo 10 desta Lei, além do 
Termo de Permissão e recolhimento das taxas devidas. 
 

SEÇÃO VI 
DO CANCELAMENTO DO TERMO DE PERMISSÃO 
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Art. 18 O termo de permissão pode ser cancelado a requerimento do 
permissionário ou quando da ocorrência de qualquer dos seguintes 
motivos: 
 
I - Quando não for requerida a sua renovação até trinta (30) dias 
depois de vencida a respectiva validade do Alvará de Licença do 
veículo; 
II - Falecimento do permissionário autônomo, sem sucessores ou 
interessados. 
 

SEÇÃO VII 
 

DA CESSAÇÃO DA LICENÇA 
 
Art. 19 A licença do Táxi, caduca nos seguintes casos: 
 
I - Quando não for iniciada a exploração dos serviços, no prazo de 35 
dias após a emissão do termo de permissão; 
II - Quando haja abandono do exercício da atividade por mais de 30 
dias; 
III - Quando expirar o prazo do termo de permissão; 
IV - Quando o permissionário não cumprir as penalidades impostas 
por infrações, nos devidos prazos; 
V - Quando o permissionário não atender a intimação do poder 
concedente no sentido de regularizar a prestação do serviço; 
VI - Quando o permissionário for condenado criminalmente em 
sentença penal transitada em julgado; 
VII - Quando o serviço estiver sendo prestado de forma inadequada 
ou deficiente, tendo por base as normas, critérios indicadores e 
parâmetros definidores da qualidade do serviço. 
 
Parágrafo Único –Para os efeitos do que dispõe o inciso VII deste 
artigo, levar-se-ão em consideração as normas e princípios de direito 
público em especial o regramento disposto nesta Lei.  
 

CAPÍTULO III 
 

DA ORGANIZAÇÃO DOS PONTOS DE ESTACIONAMENTO 
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SEÇÃO I 
 

DOS PONTOS DE TAXI 
 
Art. 20 Ficam mantidos os pontos atuais do Município e dos distritos 
na forma da Lei Orgânica Municipal. 
 
§1º - A autonomia de Taxi fica vinculada a seu respectivo ponto, não 
podendo haver invasão de outros pontos. 
 
§2º - A manutenção e conservação das placas indicativas de “Ponto de 
Taxi” fica a cargo dos proprietários de Autonomias a que estejam 
vinculados.  
 

CAPÍTULO IV 
 

DAS TRASNFERÊNCIAS DE VEÍCULOS 
 

SEÇÃO I 
 

DA ALIENAÇÃO DO VEÍCULO 
 
Art. 21 Quando da alienação do veículo licenciado para o transporte 
de passageiros em táxi, fica o permissionário obrigado, antes de sua 
transferência, a providenciar a baixa de placa de aluguel 
correspondente, sob a pena de não o fazendo, estar sujeito à 
penalidade de cancelamento do termo de permissão. 
 
Art. 22 Disporá o permissionário alienante de veículo, o prazo de 45 
(quarenta e cinco) dias, contados a partir da aquisição do novo 
veículo, para a legalização do Alvará de licença do veículo, com o 
pagamento da respectiva taxa. 
 

CAPÍTULO V 
 

DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIÇOS 
 

SEÇÃO I 
 

DAS  TARIFAS 
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Art. 23 As tarifas a serem cobradas dos usuários dos serviços de táxi 
serão fixadas por ato do Poder Executivo Municipal, após ouvir os 
permissionários, estabelecendo-se os limites e zonas para a aplicação 
de tarifas comuns e adicionais. 
 
Parágrafo Único - A tarifa adicional de que trata o caput deste artigo, 
incidirá sobre os trabalhos prestados entre as 22:00 horas e 06:00 
horas da manhã do dia seguinte. 
  
Art. 24 É vedado à combinação entre passageiros e motoristas, que 
impliquem no aumento da tarifa com exceção de casamento, batizado, 
funeral, viagem e hora comercial.  
 
Art. 25 As tarifas serão revistas anualmente até o mês de março 
quando o aumento dos custos dos serviços o exigir. 
 
Art. 26 Os permissionários dos serviços de táxi, deverão encaminhar 
ao Chefe do Poder Executivo local, planilha de custos, requerendo a 
revisão tarifária, justificando o aumento do custo do serviços, que 
após análise e aprovação, poderão ser revista, pelo menos uma vez ao 
ano, nos termos do artigo 25 da presente Lei. 
 
Parágrafo Único – Para efeito deste artigo, poderá ser observado na 
planilha de custos a metodologia tarifária de custo operacional, em 
forma de estatística, com apresentação de pesquisa mercadológica e 
definição de modelo de depreciação de veículo, contendo memória de 
cálculos, gráfico, cotação e levantamento de gasolina, etanol, 
lubrificantes e pneus, tabela de depreciação anual de veículo e tabela 
de remuneração anual de veículo ou outro meio de aferição do custo 
de mercado a ser adotado pelo Chefe do Executivo. 
 
 

CAPÍTULO VI 
 

DOS DEVERES, OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES 
 

SEÇÃO I 
 

DOS TAXISTAS AUTÔNOMOS E TAXISTAS AUXILIARES 
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Art. 27 Constituem deveres dos Taxistas Autônomos e Taxistas 
Auxiliares, no exercício da prestação do Serviço de Táxi, em qualquer 
de suas modalidades e sem prejuízo da regulamentação complementar 
a ser expedida pelo Executivo Municipal e pelas demais autoridades 
de trânsito:  
 
a) trabalhar devidamente trajado, isto é, com camisa com gola de 
manga curta camisa polo ou comprida social (abotoada), calça 
comprida ou bermuda jeans ou social até o joelho e sapato fechado ou 
tênis;  
b) manter visível o seu cartão de identificação no painel do veículo, 
acima do porta-luvas, de tal forma que não prejudique o acionamento 
do air-bag do veículo, se for o caso;  
c) manter o veículo em perfeitas condições de limpeza e apresentação;  
d) manter o veículo em perfeitas condições de segurança, 
providenciando sempre o conserto de defeitos ou deficiências de 
sinalização, sistema de freios, limpadores de para-brisa, ou qualquer 
falha mecânica;  
e) aceitar sempre as corridas, com exceção dos seguintes casos: 
 
I - em casos de calamidade pública;  
II - quando o usuário portar animais que não estejam acondicionados, 
exceto o cão-guia;  
III - quando o destino for a área reconhecidamente de risco;  
IV - quando o usuário portar bagagem capaz de danificar o veículo ou 
que exceda as dimensões do porta-malas. 
 
f) cobrar o valor da tarifa registrado no taxímetro ou autorizado pela 
Prefeitura Municipal, conforme o caso; 
g) seguir o itinerário mais curto, salvo determinação expressa do 
passageiro ou de autoridade de trânsito ou seus agentes;  
h) acionar o taxímetro sempre quando o veículo iniciar o movimento 
por conta do passageiro, e encerrar após terminado o serviço, quando 
o usuário tiver conhecimento da quantia a pagar;  
i) portar-se de maneira correta, educada e urbana com os usuários;  
j) indagar o destino ao passageiro somente após a sua acomodação no 
interior do veículo e o acionamento do taxímetro;  
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k) identificar-se sempre que solicitado, declarando o número do 
veículo que conduz ao atender chamado, sem indagar o destino do 
usuário;  
l) dispor do troco necessário para a corrida, arcando com a diferença 
quando não dispuser do mesmo;  
m) manter-se na fila sempre onde houver pontos de táxi, sendo-lhe 
vedada qualquer combinação para escolha de passageiros por 
intermédio de porteiros, carregadores e outras pessoas, permanecendo 
dentro do veículo quando for o primeiro da fila;  
n) adotar tratamento especial para com as gestantes, pessoas idosas e 
portadoras de necessidades especiais; 
o) evitar partidas e freadas súbitas e/ou brutais;  
p) não fumar, comer ou beber no interior do veículo;  
q) acatar as ordens e apresentar os documentos solicitados pela 
fiscalização;  
r) não atender o telefone celular enquanto estiver dirigindo;  
s) falar apenas o indispensável, quando em trânsito;  
t) não obstruir o tráfego, quando do embarque ou desembarque de 
usuários;  
u) manter o bigorrilho, com a inscrição “TAXI”, na parte superior do 
veículo sempre funcionando, para que os usuários tenham 
conhecimento se o veículo está ocupado ou não;  
v) a proteção dos vidros do veículo deverão respeitar as leis de trânsito 
atuais; 
x) estabelecer revezamento, de forma a manter o serviço normal e 
ininterrupto, inclusive nos períodos noturnos, sábados, domingos e 
feriados; 
y) atender às obrigações trabalhistas, fiscais previdenciárias e as 
outras que lhe são correlatas; 
z) não ceder ou alugar, seja a que título for, a permissão outorgada ou 
o Alvará de licença do veículo. 
 
§1º - Em hipótese alguma o condutor deve confiar a direção do 
veículo a quem não esteja licenciado, a condutor suspenso ou com o 
registro cadastral cassado. 
 
§2º - Os motoristas auxiliares, deverão apresentar os documentos e 
apresentarem os cursos a que estejam obrigados os motoristas 
permissionários. 
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§3º - Fica proibido no âmbito da Cidade de Itaperuna o transporte 
remunerado de pessoas em veículos particulares cadastrados ou não 
através de aplicativos para locais pré-estabelecidos. 
 
§4º - Para efeitos do parágrafo anterior, fica também proibida a 
associação entre empresas administradoras desses aplicativos e 
estabelecimentos comerciais para o transporte remunerado de 
passageiros em veículos que não atendam as exigências desta Lei, que 
dispõe sobre o serviço de táxi na cidade de Itaperuna. 
 
§5º - Na hipótese de descumprimento do disposto no parágrafo 3º , o 
infrator estará sujeito à cominação de multa no valor de R$ 1.700,00 
(mil e setecentos reais), apreensão do veículo e demais sanções cíveis 
e criminais cabíveis. 
 
Art. 28 Os táxis, deverão ficar á disposição do público, sendo-lhe 
vedado recusar a prestação de serviços, salvo nos casos previstos nesta 
Lei e por justa causa. 
 
Art. 29 O condutor do TÁXI, é obrigado, sem qualquer ônus para o 
passageiro além do pagamento da tarifa vigente a efetuar o transporte 
de sua bagagem, desde que esta não prejudique a segurança ou 
conservação do veículo por suas dimensões, natureza ou peso. 
 
Art. 30 O condutor do táxi não é obrigado a transportar: 
 
I - Animais domésticos, em desacordo com o Código Nacional de 
Trânsito; 
II - Transportar pessoas portadoras de doenças infecto-contagiosas; 
III - A conduzir passageiros em vias manifestamente intransitáveis 
pelo difícil acesso ou em locais que ofereçam notório perigo para a 
segurança do veículo, dos passageiros ou do motorista; 
IV - Pessoas com comportamento suspeito de periculosidade; 
V - Pessoas alcoolizadas ou drogadas; 
VI - Pessoas que, após as 22:00 horas (vinte e duas horas), não se 
identifiquem quando solicitadas a fazê-lo. 
  
Art. 31 Em caso de condenação criminal transitada em julgado em 
desfavor do Auxiliar, fica obrigado o Taxista Autônomo a comunicar 
o fato ao Poder Concedente e efetuar o descredenciamento do mesmo 
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sob pena de não o fazendo, operar-se em seu desfavor o disposto no 
art. 19, VI desta Lei. 
 

SEÇÃO II 
 

DOS ENCARGOS DO PODER CONCEDENTE 
 
Art. 32 Incumbe ao Poder Concedente: 
 
I - Regulamentar no que for preciso o serviço concedido e fiscalizar 
permanentemente a sua prestação; 
II - Aplicar as penalidades regulamentares e contratuais; 
III - intervir na prestação do serviço, nos casos e condições previstas 
em lei; 
IV - Extinguir a permissão, nos casos previstos nesta Lei e na forma 
prevista no termo de Permissão; 
V - Proceder à revisão tarifária, na forma desta lei; 
VI - Cumprir e fazer cumprir as disposições regulamentares dos 
serviços; 
VII - Zelar pela boa qualidade do serviço, receber, apurar e solucionar 
queixas e reclamações dos usuários, que serão cientificados, em até 30 
dias das providências tomadas; 
VIII - estimular a formação de associações de usuários para a defesa 
de interesses relativos ao serviço. 
 

CAPÍTULO VII 
 

DA FISCALIZAÇÃO 
 
Art. 33 A fiscalização dos serviços de táxi, será exercida por agentes 
públicos credenciados pelo DEMUT e pela Secretaria Municipal de 
Receita, com permanente assessoria da Procuradoria Geral do 
Município, e apoio ostensivo da Guarda Municipal de Itaperuna. 
 
Art. 34 Os agentes da fiscalização poderão determinar as providências 
que julgarem necessárias a regularidade da execução dos serviços. 
 
Art. 35 Os termos decorrentes da atividade fiscalizadora serão 
lavrados, sempre que possível, em formulários denominados de 
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Registro de Ocorrência, extraindo-se cópia para anexação ao processo 
e entregando-se cópia à pessoa sob fiscalização. 
 

CAPÍTULO VIII 
 

DAS INFRAÇÕES E PENALIDADES 
 
Art. 36 Pela inobservância dos preceitos contidos nesta Lei e nas 
demais normas e instruções normativas, os infratores ficam sujeitos às 
seguintes cominações: 
 
I - Advertência por escrito; 
II - Multa; 
III - Suspensão do Alvará de Licença de veículo; 
IV - Extinção ou Cessação do Termo de Permissão. 
 
Art. 37 A advertência por escrito será aplicada nos casos de: 
 
I - não apresentar o veículo em condições de segurança e higiene 
satisfatórias; 
II - não tratar com polidez ou urbanidade os passageiros e o público. 
 
Art. 38 A multa pecuniária será aplicada nos seguintes casos: 
 
I - Reincidência nas faltas especificas no artigo anterior; 
II - Não apresentação do pedido anual de renovação de atividade, na 
época estabelecida, e devidamente instruído com os documentos 
necessários; 
III - recusar passageiros, sem justa causa; 
IV - recusa à fiscalização ou dificultação de seu desempenho; 
V - por desrespeito às tarifas impostas pelo Poder Concedente; 
VI - por efetuar transporte remunerado, com veículo não licenciado 
para esse fim; 
VII - por não portar no veículo o Termo de Permissão e o Alvará de 
Licença do Veículo; 
VIII - por ausentar-se do veículo ou de suas proximidades quando 
este estiver estacionado no ponto; 
IX - por estacionar fora das condições regulamentares; 
X - por outras infrações a dispositivo desta lei, não punidas com as 
penalidades inseridas nos itens I, III, IV, do artigo 36. 
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§1º - advertências e multas serão aplicadas pelo próprio agente 
fiscalizador. 
 
§2º - O valor da multa a ser aplicada ao permissionário do serviço será 
estipulada a critério do agente fiscalizador observada a gravidade do 
caso concreto e num patamar que varia de R$ 500,00 a R$1500,00, 
atualizados anualmente pelo IPC-A. 
 
Art. 39 A Suspensão do Alvará de Licença de veículo será aplicada 
nos seguintes casos: 
 
I - Desobediência reiterada do explorador do serviço às normas da 
presente Lei e do Código Nacional de Trânsito; 
II - Abandono do serviço por mais de 10(dez) dias sem justa causa; 
III - Comprovação da incapacidade técnica ou moral do autorizado; 
IV - Não oferecer o veículo condições de trafegabilidade. 
 
Art. 40 O cancelamento do termo de permissão ocorrerá nos casos 
relacionados no art. 18 da presente Lei. 
 
Art. 41 A cessação do termo de permissão, ocorrerá nos casos 
relacionados no art. 19 da presente Lei. 
 
Art.  42 As penalidades dos incisos III e IV do artigo 36 da presente 
Lei, serão aplicadas pelo Chefe do Poder Executivo desta 
Municipalidade, em decisão final no processo administrativo. 
 

CAPÍTULO IX 
 

DO PROCEDIMENTO PARA APLICAÇÃO DE  
PENALIDADES 

DAS IMPUGNAÇÕES E DOS RECURSOS CABÍVEIS 
 

SEÇÃO I 
 

DO PROCEDIMENTO 
   
Art. 43 O procedimento para a aplicação de penalidades,  será 
iniciado com a abertura de processo administrativo, devidamente 
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autuado e numerado, contendo a determinação respectiva, juntando-se 
o instrumento que lhe deu origem e oportunamente todos os demais 
escritos pertinentes. 
 
Parágrafo Único – Ao processo Administrativo tributário aplicam-se 
subsidiariamente as disposições do processo administrativo comum.  
 
Art. 44 O processo referido no artigo anterior, originar-se-á do 
registro de ocorrência lavrado pelo agente fiscalizador da denúncia 
reduzida a termo por usuário dos serviços, por agentes administrativos 
ou de ofício pelo representante do DEMUT ou da Secretaria de 
Receita. 
 
Art. 45 Quando mais de uma infração a esta Lei e ou ao Código de 
Trânsito Nacional decorrer do mesmo fato e a comprovação dos 
ilícitos depender dos mesmos elementos de convicção, o 
procedimento será formalizado em um só instrumento processual, 
alcançando todas as infrações originadas do fato e seus infratores. 
 
Parágrafo Único – Todos os processos deverão ser numerados e 
apensados ao processo que deu origem a autonomia de modo a manter 
um histórico e facilitar a fiscalização, sob pena de crime de 
responsabilidade.  
 
Art. 46 O infrator será citado do procedimento instaurado. 
 

SEÇÃO II 
 

DAS IMPUGNAÇÕES 
 
Art. 47 Fica assegurada, ao permissionário, a plena garantia da defesa 
e prova. 
 
Art. 48 A interposição de impugnação, defesa ou recurso, independe 
de garantia de instância. 
 

SEÇÃO III 
 

DA PRIMEIRA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA 
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Art. 49 A impugnação instaura a fase contraditória. 
 
Art. 50 O infrator citado poderá apresentar IMPUGNAÇÃO por 
escrito, perante o DEMUT, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, 
contados da notificação do lançamento e ou da intimação, mediante 
defesa escrita e juntados os documentos comprobatórios das razões 
apresentadas. 
 
Parágrafo Único – Para efeitos de contagem do prazo que preceitua o 
caput deste artigo, exclui-se o primeiro dia e conta-se o último. 
 
Art. 51 A Impugnação mencionará: 
 
I - a autoridade julgadora a quem é dirigida à impugnação; 
II - a qualificação do impugnante; 
III - os motivos fáticos e jurídicos em que se fundamenta; 
IV - a especificação das provas que pretende produzir; 
V - as diligências que o impugnante pretenda que sejam produzidas, 
expostos os motivos que a justifiquem; 
VI - o pedido formulado de modo claro e preciso. 
 
Art. 52 A impugnação terá efeito suspensivo da penalidade aplicada 
até julgamento. 
 
Art. 53 Juntada a impugnação ao processo, ou formado esse, se não 
houver, o mesmo será encaminhado ao autor do ato impugnado, que 
apresentará réplica às razões da impugnação, dentro do prazo de 10 
(dez) dias. 
 
Art. 54 Recebido o processo com a réplica, a autoridade julgadora 
determinará de ofício a realização das diligências que entender 
necessárias, fixando o prazo de 05 dias para a sua efetivação.  
 
Art. 55 Completada a instrução do processo, o mesmo será 
encaminhado à autoridade julgadora. 
 
Art. 56 Recebido o processo pela autoridade julgadora, essa decidirá 
sobre a procedência ou improcedência da impugnação, por escrito, 
com redação clara e precisa, dentro de 30 (trinta) dias. 
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§1º - A autoridade julgadora não ficará adstrita às alegações da 
impugnação e da réplica, devendo decidir de acordo com sua 
convicção, em face das provas produzidas no processo. 
 
§2º - No caso de a autoridade julgadora entender necessário, poderá 
converter o julgamento em diligência, determinando as novas provas a 
serem produzidas, e o prazo para sua produção. 
 
Art. 57 A intimação da decisão será feita na forma do artigo 65 da 
presente Lei. 
 

SEÇÃO IV 
 

DA SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA 
 
 
Art. 58 Da decisão de primeira instância caberá recurso voluntário ao 
Prefeito Municipal, dentro do prazo de 10 (dez) dias, contados da 
intimação. 
 
Art. 59 O recurso poderá ser interposto  contra toda a decisão ou parte 
dela. 
Art. 60 O recurso voluntário terá efeito suspensivo dos efeitos da 
punição. 
 
Art. 61 O Prefeito Municipal poderá converter o julgamento em 
diligência e determinar a produção de novas provas ou do que julgar 
cabível para formar a sua convicção. 
 
Parágrafo Único – O Caput deste artigo também será  aplicado se o 
infrator optar diretamente pela segunda Instância, faculdade que lhe 
concede o artigo 60 desta lei. 
   
Art. 62 A intimação será feita na forma do artigo 65 da presente Lei.  
 

SEÇÃO V 
 

DAS DILIGÊNCIAS DA AUTORIDADE JULGADORA 
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Art. 63 O órgão processante pode, de ofício, em qualquer ponto do 
processo: 
 
I - Indeferir as medidas meramente protelatórias; 
II - determinar a oitiva do infrator ou de qualquer outra pessoa cuja 
ouvida mostre-se necessária; 
III - determinar quaisquer providências para o esclarecimento dos 
fatos. 
 

SEÇÃO VI 
 

DAS CITAÇÕES E DAS INTIMAÇÕES 
 
Art. 64 A Citação far-se-á: 
 
I - pessoalmente, ou a representante, mandatário ou preposto, 
mediante recibo datado e assinado, ou com menção da circunstância 
de que houve impossibilidade ou recusa de assinatura; 
II - por via postal ou telegráfica, com prova de recebimento do 
destinatário  ou alguém de seu domicílio; 
III - por edital, quando resultarem ineficazes os meios referidos nos 
incisos I e II ou encontrar-se em local incerto e não sabido. 
 
Art. 65 Considerar-se-á feita à citação: 
 
I - na data da ciência do citado ou da declaração de quem fizer a 
citação, se pessoal; 
II - na data do recebimento, por via postal ou telegráfica, e se a data 
for omitida, dez dias após a entrega da citação à agência postal 
telegráfica; 
III - trinta dias após a publicação do edital, se este for o meio 
utilizado. 
 

SEÇÃO VII 
 

DA EXECUÇÃO DAS DECISÕES 
 
Art. 66 São definitivas: 
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I - as decisões finais de primeira instância não sujeitas ao recurso de 
ofício, e quando esgotado o prazo para recurso voluntário, sem que 
tenha sido este interposto; 
II - as decisões finais de segunda instância. 
 
Parágrafo Único – Tornar-se-á definitiva, desde logo à parte da 
decisão que não tenha sido objeto de recurso, nos casos de recurso 
voluntário parcial. 
 
Art. 67 Sendo definitiva a decisão administrativa desfavorável ao 
contribuinte, responsável ou autuado o processo será remetido ao 
órgão competente, para a adoção das seguintes providências, quando 
cabíveis: 
 
I - Intimação do permissionário, do responsável, do autuado, para que 
cumpra a decisão; 
II - Arquivamento do processo administrativo.    
 
Art. 68 Sendo definitiva a decisão administrativa favorável ao 
infrator, o processo será remetido ao órgão que procedeu a abertura do 
processo, para arquivamento. 
 
Art. 69 Os processos encerrados serão mantidos pelo órgão 
competente que o originou, pelo prazo de 05 (cinco) anos. Contados 
da data do despacho administrativo que determinou seu arquivamento, 
após o que serão inutilizados mediante transcrição de relatório para 
ficha a ser mantida nos autos do processo originário da autonomia. 
 

CAPÍTULO X 
 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS 
 
Art. 70 O Chefe do Executivo poderá baixar normas de natureza 
complementar a esta legislação, através de decreto, visando o 
estabelecimento de diretrizes, condições, etc., dos serviços aqui 
regulamentados. 
 
Art. 71 As multas aplicadas deverão ser recolhidas, junto aos cofres 
Municipais, no prazo de até 30 (trinta) dias, da data da notificação ou 
indeferimento do recurso, somente podendo ser direcionadas para 
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melhoria de vias e outros projetos de acessibilidade e mobilidade 
urbana. 
 
Parágrafo Único – Findo o prazo estabelecido no “caput”, do artigo, 
será determinado a remessa para o Departamento de Dívida Ativa, 
para posterior cobrança, independente de outras medidas que poderão 
ser tomadas. 
  
Art. 72 Fica o Município autorizado a realizar procedimento 
licitatório para novas autonomias no limite do art. 5º desta Lei, não 
podendo o valor de cada autonomia ser inferior a R$150.000,00 (cento 
e cinquenta mil reais) corrigido anualmente por índice que demonstre 
o valor de mercado. 
 
Art. 73 Os portadores de autonomia em uso na data de publicação 
desta Lei, tem um prazo de 24 (vinte e quatro) meses para se 
adequarem as normas aqui dispostas relativas a cor do veículo e um 
prazo de 60 dias no que diz respeito aos Taxistas Autônomos e 
Taxistas Auxiliares. 
 
Art. 74 A publicação desta Lei não exclui da apreciação do Poder 
Executivo processos administrativos em andamento que visam 
investigar irregularidades na concessão de autonomias. 
 
Art. 75 As autonomias canceladas, por ordem desta administração, 
terão seus números redirecionados para novas autonomias evitando 
numerações sem autonomias. 
 
Art. 76 Poderá o Município implementar ações para garantias efetivas 
de segurança, visando tornar o transporte de táxi mais eficiente, a 
fiscalização pelo Poder Público mais eficaz e precisa e o serviço 
prestado a população e aos usuários, reconhecidamente seguro e 
confiável, permitindo ainda ao Poder Público, acompanhar em tempo 
real a fluidez do tráfego nas ruas e a velocidade do trânsito, gerando 
segurança em razão da redução dos acidentes no trânsito e 
contribuindo para a excelência da imagem da Cidade de Itaperuna. 
 
§1º - Para efeito do que dispõe este artigo, poderá ser implementado o 
sistema municipal de segurança preventiva aos profissionais e 
usuários de transportes de passageiros em carro de aluguel a taxímetro 
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– táxis, através de ações que possibilitem a implantação em toda a 
frota de táxi da Cidade de Itaperuna de GPS e câmeras integrados a 
uma central pública de monitoramento, rastreamento e de conexão de 
dados móvel via satélite, ligada ao DEMUT. 
 
§2º - A instalação e utilização do GPS integrado ao sistema de 
monitoramento, rastreamento e de conexão de dados via satélite, 
poderão ser realizadas em consonância com as disposições pertinentes 
do Poder Público competente e do Código de Trânsito Brasileiro. 
 
§3º - As regras, diretrizes e demais casos omissões serão tratados por 
meio de Decreto Regulamentador ouvindo sempre a categoria. 
 
§4º - Fica o Poder Executivo autorizado a firmar convênios com 
entidades públicas ou privadas para implantação do dispositivo 
tecnológico mencionado neste artigo, em toda a frota de táxi da 
Cidade de Itaperuna. 
 
Art. 77 Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, 
revogando-se todas as demais disposições em contrário, em especial 
os artigos 426 a 469 da Lei Municipal de nº 105/76. 
 

Itaperuna, 23 de dezembro de 2016. 
 
 

ALFREDO PAULO MARQUES RODRIGUES 

PREFEITO MUNICIPAL 


