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DECRETO N° 2.145 DE 26 DE DEZEMBRO DE 2.018 

 

Regulamenta a Lei Municipal nº 1032/95, 

alterada pela Lei nº1475/2009, que Estabelece 

as regras inerentes aos veículos de aluguel – 

táxis – e dá outras providências. 

 

EDSON RODRIGO DE OLIVEIRA CUNHA, Exmo. Sr. Prefeito Municipal da Estância Hidromineral de Monte Alegre 

do Sul - SP, no uso de suas atribuições legais, especialmente ante as regras de competência definidas na Constituição 

Federal e na Lei Orgânica Municipal, com o fim de dar fiel cumprimento às disposições contidas nas Leis Municipais nºs 

1032/95 e 1475/2009, resolve expedir o seguinte ato normativo,: 

 ARTIGO 1º - Ficam estabelecidos, como pontos fixos para embarque e desembarque 

dos veículos de aluguel (táxis), bem como plantão, os seguintes locais: 

a) Rodoviária Municipal; 
b) Praça Central (Bom Jesus); 
c) Praça Central do Distrito das Mostardas (Zenilda Therezinha Paiva); 
d) Posto de Saúde Central. 
 

 ARTIGO 2º - À prefeitura municipal caberão as providências necessárias quanto à 

sinalização adequada dos pontos referidos no artigo anterior. 

 ARTIGO 3º - Nos locais acima citados, bem como site oficial e diário oficial deverá 

constar a relação de taxistas, contato e o plantonista disponível para atendimento aos usuários.  

 ARTIGO 4º - É dever dos permissionários disponibilizarem a municipalidade e ao 

COMTUR uma quantidade de cartões visitas a  contendo o nome do taxista e contato para chamadas. 

 ARTIGO 5º - É dever que os permissionários, atualizem a municipalidade 

imediatamente sempre que houver mudança cadastral, bem como de veículos.  

Parágrafo Único – a atualização de cadastro consiste em: cópia da CNH do permissionário, comprovante 

de endereços e telefones para contato, documento em dia do veículo, comprovante de regularidade de suas taxas e 

tributos municipais, para renovação da permissão. Na renovação da Licença o permissionário fica obrigado a anexar a 

relação acima de documentos.  

 ARTIGO 6º - No caso de impedimento de algum permissionário efetuar seu plantão, 

o mesmo deverá encaminhar com antecedência via protocolo a municipalidade a justificativa e comprovação.  

Parágrafo Único – no caso de funcionário devidamente legalizado o mesmo deverá constar seu cadastro 

no prontuário do permissionário.  
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  ARTIGO 7º - Os permissionários, em razão do interesse público que reveste a 

atividade em comento, deverão tratar os usuários do serviço com urbanidade, observando, sempre, as regras comuns de 

educação, ética, moral e bons costumes. 

 ARTIGO 8º - É dever dos permissionários prestar o serviço com veículos em bom 

estado de conservação mecânica, devidamente higienizados (limpos), restando vedada a utilização de veículos em 

condições inadequadas, aplicando-se-lhes, outrossim, as disposições do Código de Trânsito Brasileiro. 

 ARTIGO 9º - Também é dever dos permissionários trajarem-se adequadamente, 

sendo expressamente proibido o uso de bermudas e camisetas regatas ou sem mangas. 

 ARTIGO 10º - a escala de plantão diurno e noturno deverá ser apresentada  em 

comum acordo entre todos os taxistas através de protocolo e assinatura de todos para apreciação e aprovação da 

municipalidade, devendo suprir a necessidade dos usuários, ou seja 24h por dia.  

 ARTIGO 11º - ficara o e-mail ouvidoria@montealegredosul.sp.gov.br, o protocolo 

municipal ou eletrônico,  bem como o telefone oficial da municipalidade a disposição dos usuários para reclamações e 

denúncias.   

Parágrafo Único – o não atendimento a chamados sem justificativas, bem como comprovação de maus 

tratos aos usuários, acumulando três denuncias implicará na perca imediata da licença, além de demais sanções na forma 

da lei.  

 ARTIGO 12º - o permissionário que não apresentar a arrecadação mensal de ISSQN 

será entendido que não esta exercendo suas atividades, perdendo assim sua licença.   

 ARTIGO 13º - As tarifas serão instituídas por decerto especifico e fixarão os preços 

máximos por KM rodado, preços máximos por hora parada e preços máximos de tarifas mínimas.  

 ARTIGO 14º - O descumprimento das regras ora estabelecidas acarretará em 

punições aos responsáveis, desde simples advertência, suspensão ou perda da autorização, respeitado o devido 

processo legal.  

 ARTIGO 15º - Todos os veículos são obrigatórios a  conter no teto  a identificação 

(prisma) de táxi, e os que não tiverem adequados fica estipulado o prazo de 60 dias a partir da publicação deste decreto 

para adequação.  

 ARTIGO 16º - A licença será concedida  conforme protocolo e caso tenha mais que 

um interessado será encaminhado ao Departamento de Assistência e Desenvolvimento Social para avaliação 

socioeconômica, levando em consideração as prioridades tais como: renda familiar, estado de vulnerabilidade, entre 

outros aspectos que de fato justifique a prioridade.  
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Parágrafo Único – após a licença o permissionário terá o prazo de 90 dias para iniciar suas atividades. 

 ARTIGO 17º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando 

as disposições em contrário. 

 

 

EDSON RODRIGO DE OLIVEIRA CUNHA 

Prefeito Municipal 

 

Registrado em livro próprio e publicado em 26 de Dezembro de 2018 

 

 

LUCIANA MARIA GONÇALVES BENEDETTI 
Diretora de Administração e Governo Municipal 


