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ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TOCANTINS

CNPJ N° 25.064.007/0001-06 _ _

LEI N° 006/2005, de 20 de junho de 2005.

Dispõe sobre a prestação de serviço alternativo de
transporte urbano individual e coletivo de
passageiros no município de São Miguel do
Tocantins, denominado TAXI e MOTOTAXI, e da
outras providências.

O Prefeito Municipal de São Miguel do Tocantins, Estado do Tocantins, de acordo com o Artigo 64 Inciso!
e IV e Ait 11 inciso XV, XX, XXI e XXII, da Lei Orgânica do Município de São Miguel do Tocantins/TO.

FAÇO SABER que a Câmara Municipal de São Miguei do Tocantins/TO, aprova
e eu, sanciono a seguinte Lei:

CAPITULO l
DA CARACTERIZAÇÃO DO SERVIÇO

Art. 1° - O serviço de transporte individual e coletivo de passageiros, realizado por TAXI E MOTOTAXI, é
serviço público alternativo, destituído do caráter de essencialidade, sendo objeío de mera deliberação
administrativa, portando sujeito ao poder discricionário da administração que, a qualquer tempo, poderá
suspende-lo ou extingui-lo, sob o principio da oportunidade e conveniência administrativa.

Art. 2° - Com caráter público, o serviço será prestado de forma indireta por particular qualificado, a critériv da
administração, que tem a tutela institucional da atividade, mediante as formas concessivas e permissivas,
para a validade do ato administrativo.

CAPITULO II
DOS VEÍCULOS

Art. 3° - O serviço regulado por esta lei será do tipo porta-a-porta e ponto de parada, prestado através de
TAXI e MOTOTAXI, que será pessoalmente analisado caso a caso pelo detentor do licenciamento
administrativo do Departamento Municipal de Transito.

Parágrafo Primeiro - Os veículos da categoria TAXI e da categoria MOTOTAXI, deverão ter, no dia da
entrega das propostas para habilitação ou no dia de protocolização do requerimento de transferência de
licenciamento apresentar no Departamento Municipal de Transito, a seguinte documentação: IPVA, licença,
taxas e demais documentação do proprietário, totalmente atualizado e quitado perante aos órgãos
competentes.



Parágrafo Segundo - A potência mínima exigida para as motocicletas será excepcionalmente de 125,
cilindradas, e potência máxima de 150 cilindradas.

Parágrafo Terceiro - Os veículos terão a identificação da categoria pelo uso de placas vermelhas, TAXI E
MOTOTAX1, numero do alvará nas duas laterais dos veículos, nos capacetes, com a colocação de adesivo
com número do alvará e sigla da entidade que pertence, a não colocação do adesivo ou retira-lo o veiculo o
proprietário estará cometendo infrações, que será definido pelo órgão municipal de transito.

Parágrafo Quarto - Fica permitido por um período de um ano o funcionamento das motos com cores
variadas, sendo obrigatório o uso de pintura ou adesivo com o número do alvará e sigla da entidade nas duas
laterais e atrás do capacete.

Parágrafo Quinto - Depois de vencido o prazo de um ano, será feito as adaptações que serão
regulamentadas posteriormente. .

CAPITULO III
DOS CONDUTORES

Art. 4° - Somente poderão habilitar-se a obtenção de licenciamento administrativo, para a prestação de
serviço de que trata esta lei, as pessoas físicas que preencheram os seguintes pré-requisitos:

a) ter idade mínima de 18 anos, em função da plena capacidade civil para contratar com a
administração, salvo os casos previstos em lei;

b) Estar quite com suas obrigações militares e eleitorais;
c) Comprovar, de modo inequívoco, que reside há pelo menos dois anos no município de São Miguel

do Tocantins;
d) Possuir habilitação especifica para conduzir motos e carros;
e) Não ter sofrido condenação criminal com transito em julgado;
f) Ser proprietário veiculo alienado, veiculo que ainda não foi transferido desde que o proprietário prove

com documento que realmente é o dono, o proprietarario poderá emitir uma autorização dando
direito a outro motorista a prestar os serviços quando houver plena necessidade, outorgando
somente uma pessoa para conduzir, que fará a prestação do serviço provisoriamente.

g) Apresentar certidão fornecida pelo órgão estadual de transito tocantinense de que não possui outro
veiculo na categoria do aluguel;

h) Apresentar atestado de sanidade fisica e mental no ato de licenciamento e, a carteira de saúde,
quando da renovação do alvará;

i) Apresentar certidão negativa do cartório criminal a atestado de bons antecedentes, fornecidos pela
Secretaria de Segurança Pública do Estado (Delegacia de Policia).

Parágrafo Primeiro - A pratica de falta grave ou gravíssima, tais como definidas no Código de Transito
Brasileiro, implica na aplicação das sanções cabíveis, podendo in extremis chegar a cassação do
licenciamento, a critério da administração.

Parágrafo Segundo - Na prestação do serviço o TAXI e MOTOTAXI deverá trajar-se adequadamente,
com equipamento apropriado padronizado, sendo expressamente proibido o uso de sandálias, chinelos,
shorte, o condutor de moto devera usar coletes de identificação padrão com a sigla de sua entidade e
número do alvará,

Parágrafo Terceiro - O condutor de TAXI e MOTOTAXI, deverá usar um documento de identificação
que categoria profissional pertence (carteira da associação).

Parágrafo Quarto - É vedado o MOTOTAXI, transportar passageiro sobre o tanque de combustível da
motocicleta.



CAPITULO V
DO LICENCIAMENTO PARA O SERVIÇO

ArL 6° - A autorização para prestação de serviço se dará sempre pela forma de licenciamento
administrativo, representado pelo competente alvará, em caráter transitório.

'arágraío Único - nc caso de desistência do licenciamento administrativo ou impossibilidade de
prestação pessoa! do serviço de que se trata esta lei, opera-se, tacitamente, a renovação do ato
permissivo, oficializando-se ao CIRETRAN, da decisão para as providencias cabíveis.

CAPITULO VI
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art 7° - O órgão municipal de transito editara, no prazo de trinta dias a contar da vigência desta lei instrução
normativa estipulando critérios sobre os pormenores de funcionamento da atividade.

Art. 8° - As tarifas serão estipuladas por decreto do executivo, com base em demonstrativo do órgão
municipal de transito, ao qual poderá ser delegada competência para fixa-las, respeitando sempre os critérios
de equilíbrio econômico-financeiro da atividade singular.

Art. 9° - Os casos omissos serão regulados pelas normas contidas no Código de Transito Brasileiro e
legislação correlata, sob a tutela administrativa do órgão municipal de transito.

Art. 10° - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrario.

Ga- -'nele do Prefeito Municipal de São Miguel do Tocantins, aos 20 (vinte), dias mês de junho do ano de
2005.

íífsa Filho
Prefeftd^Municipal


