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                            Assis, 20 de novembro de 2018. 

 

 

 

 

 

 
Ao Excelentíssimo Senhor 

VEREADOR EDUARDO DE CAMARGO NETO 

Presidente da Câmara Municipal de Assis 

Assis – SP 

 

Ref: MENSAGEM ADITIVA Nº 20/2018, DO PODER EXECUTIVO 
 

 

Senhor Presidente, 

 
 

Nos termos do artigo 187 do Regimento Interno dessa Casa de Leis, venho 

à presença de Vossa Excelência a fim de solicitar a alteração dos dispositivos abaixo 

enumerados, do Projeto de Lei Complementar nº 03/2018, em que o Executivo solicita 

autorização para dispor sobre normas gerais para o serviço de transporte individual de 

passageiros em veículos automóveis de aluguel – TAXI no Município de Assis e dá outras 

providências, com a seguinte redação: 

........................................................................................................................ 

Art. 6º - .......................................................................................................... 

§ 2º - Caso o Motorista não possua disponibilidade de tempo de 20h 
semanais para desenvolver atividade de TAXI, ficará vedada a 
autorização para condutores que ocupem cargos, serviços e funções 
públicas, ou agentes políticos, bem como para pessoas com registro 
em Carteira Profissional - CTPS em empresa com atividade diversa 
ao do serviço de Táxi.  

 
§ 3º -  Ocorrendo invalidez ou incapacidade que impossibilite a prestação do 

serviço, comprovadas pelo Instituto Nacional de Previdência Social ou 
mediante Atestado Médico, o motorista profissional autônomo poderá 
indicar outro condutor para dirigir o veículo de sua propriedade, 
enquanto durar a inatividade, com expressa anuência do 
Departamento competente da Prefeitura, que irá expedir Autorização 
Complementar ao novo condutor. 

........................................................................................................................ 
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Art. 8º - .......................................................................................................... 

b) faixa lateral identificada no corpo do veículo como sendo TAXI; 
 
........................................................................................................................... 

Art. 12 - O Alvará e Autorização de Estacionamento é pessoal, sendo 
proibida sua transferência, exceto no caso de incapacidade ou 
invalidez permanente de motorista autônomo, declarada pelo Instituto 
Nacional de Previdência Social, ou constante nesta lei. 

 
........................................................................................................................... 
 

Art. 16 - Qualquer ponto de estacionamento poderá, a todo o tempo e a 

juízo da Prefeitura, ser extinto, transferido, aumentado ou diminuído 
em sua extensão, ter modificada sua categoria e número de ordem, 
bem como reduzido ou ampliado o limite de veículos autorizados a 
nele estacionar, quando não apresentado mais interesse coletivo ou 
utilização por parte dos motoristas ali cadastrados. 

 

................................................................................................................. 
 
Art. 23 - Quando se tratar de sucessão, nos termos do Código Civil 

Brasileiro, o direito a transferência será assegurado por meio de 
requerimento protocolado junto ao Departamento responsável, 
comunicando o óbito do autorizado, no prazo máximo de 30 (tinta) 
dias, pelo sucessor, fazendo constar no requerimento: 

 
........................................................................................................................... 
 
§ 3º - Em se tratando de transferência entre o autorizado que possua Alvará 

e Autorização de Estacionamento e terceira pessoa não autorizada, 
ambos deverão respeitar o tempo de 10 (dez) anos para novamente 
realizar outra transferência, sob pena de revogação do Alvará das 
partes descumpridoras desta lei. 

 
........................................................................................................................... 
 
Art. 26- A contraprestação devida pelo usuário que se utilizar dos serviços 

de taxi será aquela em vigor na data da prestação do serviço, 
devidamente fixada por meio de Decreto do Executivo, cuja data base 
será o mês de março de cada ano. 

 
........................................................................................................................... 
 

Art. 32 - Os motoristas profissionais autônomos de táxi ficam sujeitos às 
seguintes taxas: 

 
I -  De Alvará e Autorização para Estacionamento, anual, relativa ao 

veículo que estacione em: 
a)  ponto privativo – 05 (cinco) UFESP; 
b)  ponto livre - 03 (três) UFESP; 
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II -  De Expediente, referente a: 
a)  inscrição, ou sua revalidação, no Cadastro Municipal de 

Condutores de Táxis - 03 (três) UFESP; 
b)  Alvará e Autorização de Estacionamento, em caso de renovação 

ou substituição de veículo – 03 (três) UFESP; 
c)  para realização de permuta de ponto entre os autorizados - 05 

(cinco) UFESP; 
d)  para transferência de vaga mediante sucessão, mediante Código 

Civil Brasileiro – 10 (dez) UFESP; 
e)  para transferência de vaga nos termos do artigo 25 – 40 

(quarenta) UFESP; 
................................................................................................................ 

 
ANEXO I 

CLASSIFICAÇÃO DAS MULTAS 
 
................................................................................................................ 
GRUPO 4 
............................................................................................................... 
23 – Não respeitar o prazo de 10 (dez) anos, após a transferência do 
Alvará e Autorização de Estacionamento à terceira pessoa. 

 
  
 

Justificativa: A presente mensagem aditiva é apresentada com a finalidade atender as 

propostas acordadas na 19ª Reunião Ordinária da CCJ, da qual participaram membros da 

Comissão dos Taxistas e o Secretário Municipal de Governo e Administração, realizada 

no dia 24/10/2018. 

 
Reitero a Vossa Excelência e aos Senhores Vereadores protestos de alta 

consideração. 
Atenciosamente, 

 

 

 

JOSÉ APARECIDO FERNANDES 
Prefeito Municipal 
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