
LEI MUNICIPAL Nº 2.659/11 – de 28 de abril de 2011 
 

“Cria o serviço de transporte individual de passageiro 

denominado TÁXI no Município de Goiatuba, e dá 

outras providências” 

 

 

A CÂMARA MUNICIPAL DE GOIATUBA, Estado de Goiás, APROVOU e eu, 

Prefeito Municipal, SANCIONO a seguinte Lei: 

 

Art. 1º - O Transporte individual de passageiro em veículo de aluguel no Município 

de Goiatuba, denominado TÁXI, constitui serviço de interesse público, que somente 

poderá ser executado mediante prévia e expressa permissão da Prefeitura Municipal 

através do TERMO DE PERMISSÃO E ALVARÁ DE LICENÇA nas condições 

estabelecidas pelo Poder Executivo Municipal. 

 

Art. 2º - A Superintendência Municipal de Trânsito de Goiatuba é responsável pelo 

planejamento, gestão, cadastro, controle e fiscalização do sistema de transporte 

individual de passageiro. 

 

Art. 3º - A exploração do serviço de transporte de passageiros por meio de táxi será 

permitido exclusivamente, a: 

 

I - Profissional autônomo, proprietário de 01 (um) veículo; 

II - Empresas legalmente constituídas; 

III - A quantidade máxima de veículos de aluguel que cada Empresa poderá ter sob 

sua responsabilidade, é de 10% (dez por cento) do número de táxis em circulação no 

Município. 

 

Art. 4º - Com relação à administração dos serviços de táxi serão competências da 

Superintendência Municipal de Trânsito: 

 

a) autorizar a emissão de novas permissões; 

b) decidir, em última instância administrativa, os recursos sobre a infração à 

presente Lei; 

c) baixar atos regulamentares a esta Lei; 

d) aplicar penalidades, nos casos de infração à presente Lei ou a seus 

regulamentos. 

 

Art. 5º - O Serviço instituído por esta Lei não exclui a permanência e o contínuo 

aperfeiçoamento técnico e operacional dos outros serviços integrantes do Sistema de 

Transporte Individual de passageiro, em proteção dos interesses dos usuários e do 

interesse coletivo de maior fluidez e trafegabilidade viária. 



 

Art. 6º - Os veículos utilizados como TÁXI deverão ser registrado no Município de 

Goiatuba, como categoria de aluguel e devem ser dotados de: 

 

a) taxímetro ou de tabela de tarifa instituída pela S.M.T. 

b) caixa luminoso com a inscrição “TÁXI” sobre o teto; 

c) cartão de identificação do proprietário e ou condutor; 

d) tabela de tarifa em vigor, devidamente autenticada pela Prefeitura Municipal; 

e) selo de vistoria da Superintendência Municipal de Trânsito, adesivado no 

pára-brisa do veículo; 

f) a caracterização do veículo será estabelecida pelo órgão gestor. 

 

Art. 7º - Para credenciamento inicial do motorista na Superintendência Municipal de 

Trânsito, serão exigidos: 

 

a) cópia de carteira nacional de habilitação, no mínimo categoria B; 

b) parecer médico atestando condições físicas e mentais compatíveis e 

indispensáveis ao exercício da profissão, salvo se constatar na CNH que 

exerce atividade remunerada; 

c) certidão negativa do registro de distribuição criminal relativamente aos crimes 

de homicídio, roubo, estupro, renovável a cada ano. 

 

Art. 8º - Quanto ao ponto de estacionamento: 

 

a) o estacionamento somente será permitido em pontos regulamentados e criados 

por Portaria da Superintendência de Trânsito, em locais de interesse público, 

sem prejuízo para o trânsito e estética da cidade; 

b) a Portaria fixará, para cada ponto de estacionamento, o respectivo número de 

ordem, a situação, área utilizável e a quantidade de veículos. 

c) Qualquer ponto de estacionamento poderá ser, por motivo de interesse 

público, extinto, transferido, ampliado ou diminuído. 

 

Art. 9º - Ficará rescindida a permissão nas seguintes hipóteses: 

 

I - inadimplência do permissionário para com os tributos, taxas municipais, que 

incidem sobre o serviço, bem como todos demais tributos que incidam sobre o 

veículo; 

II - Caso o veículo seja conduzido por pessoa não habilitada na forma da legislação 

vigente. 

 

Art. 10 – A Superintendência Municipal de Trânsito e os motoristas já credenciados 

deverão adaptar-se as exigências desta Lei, dentro do prazo de 90 (noventa) dias da 

sua publicação. 



 

Art. 11 – Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, garantindo ao 

Executivo Municipal o prazo de 90 (noventa) dias para a sua regulamentação, bem 

como revoga as disposições em contrário, em especial as seguintes Leis: 

 

Lei nº 367/71 – de junho de 1971; 

Lei nº 368/71 – de 12 de junho de 1971; 

Lei nº 422/73 – de 19 de fevereiro de 1973; 

Lei nº 423/73 – de 20 de maio de 1973; 

Lei nº 516/76 – de 22 de março de 1976; 

Lei nº 517/76 – de 18 de março de 1976; 

Lei nº 710/82 – de 30 de novembro de 1982; 

Lei nº 711/82 – de 30 de novembro de 1982; 

Lei nº 715/82 – de 30 de dezembro de 1982; 

Lei nº 716/82 – de 27 de dezembro de 1982; 

Lei nº 717/82 – de 27 de dezembro de 1982; 

 

GABINETE DO PREFEITO DE GOIATUBA, Estado de Goiás, aos vinte e oito 

dias do mês e abril do ano dois mil e onze (28/04/2011). 

 

 

 

 

 

MARCELO VERCESI COELHO 

Prefeito Municipal 
 

 
 

 

 

CERTIDÃO 

 

 

Certifico que a        Lei  Municipal nº 2.659/11    foi publicado 

em placard da Prefeitura M. de Goiatuba-Go no dia  28/04/2011 

__________________________________________________ 

Servidor matrícula  nº 2.664 

 


