
PROJETO DE LEI N° 013/2017 

 

 

“DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DO 

ARTIGO 6° e 40 DA LEI 541/2017 E 

DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.” 

 

 

O senhor Alexandre Russi Prefeito do Município de São Pedro da 

Cipa no uso das atribuições que lhe são asseguradas pela legislação em vigor, 

FAZ SABER que, ouvido o Plenário, a Câmara Municipal aprova e ele 

sanciona a Seguinte: 

 

 

Art. 1º - O artigo 6° da Lei 541/2017, passa a ter a seguinte redação: 

Art. 6° - Os motoristas autônomos que se candidatarem a nova 

PERMISSÃO, nas condições estabelecidas no artigo anterior, deverão 

comprovar, no prazo de 09 (nove) meses o certificado de propriedade do 

veículo em seu nome, comprovando que não tenha mais de 06 (seis) anos 

de fabricação, devidamente aprovado pela vistoria. 

Parágrafo único. No prazo de 30 (trinta) dias deverá ser 

comprovadas as seguintes exigências: 

I – ser portador da Carteira Nacional de Habilitação de B, C, D e 

E, conforme legislação federal em vigor; 

II – atestado de sanidade física e mental, devidamente 

atualizado, expedido por órgãos ou entidades devidamente credenciadas; 

III – ser morador da cidade de São Pedro da Cipa-MT à no 

mínimo 02 (dois) anos, comprovando com comprovante de residência e 

titulo de eleitor neste município; 

IV – certidão de antecedentes criminais, da Justiça Federal e 

Estadual, conforme legislação em vigor; 

V – comprovante de inscrição junto ao INSS, como motorista 

autônomo; 



VI – Certidão Negativa de Débito no Município de São Pedro da 

Cipa/MT; 

VII – possuir curso de transporte de passageiro. 

 

Art. 2º - O artigo 40 da Lei 541/2017, passa a ter a seguinte 

redação: 

Art. 40. As permissões serão concedidas, mediante licitação, à 

razão de 01 (um) táxi para cada 700 (setecentos) habitantes, com prazo de 

vigência máximo de 10 (dez) anos, prorrogáveis por mais 10 (dez) anos. 

§1° Ficam mantidas as permissões expedidas pelo Poder 

Público aos atuais permissionários do serviço de táxi, desde que estes 

cumpram o prazo previsto no artigo 6° e seu parágrafo único. 

Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 4º - Revogam-se as disposições em contrário. 

 

Gabinete do Prefeito, Prefeitura de São Pedro da Cipa/MT, 24 de 

maio de 2017. 

 

 

 

ALEXANDRE RUSSI 

PREFEITO MUNICIPAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

MENSAGEM AO PROJETO DE LEI N° 013/2017.       

 

Senhor Presidente,  

Senhores Vereadores 

Tem a presente mensagem o objetivo de fazer ingressar nesse Egrégio 

Parlamento o Projeto de Lei que: DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DO ARTIGO 

6° e 40 DA LEI 541/2017 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

 

Vossa Excelência, Senhor Presidente, e os demais membros da mesa e 

Soberano Plenário, poderão constatar pelo conteúdo do Projeto de Lei em 

referência que o mesmo atende as disposições formais e legais vigentes. 

 

A presente disposição se faz necessária para readequar o prazo de 

comprovação das exigências necessárias para os motoristas autônomos se 

candidatarem a nova Permissão para o transporte de passageiros em veículos 

automóveis de aluguel, posto que o anterior prazo não era proporcional às 

exigências contidas na Lei 541/2017. 

Ainda, tal alteração no artigo 40 da referida Lei, faz-se necessária ante a 

obrigatoriedade de procedimento licitatório para a permissão de serviços 

públicos, conforme disposto no art. 2°, IV da Lei 8.987/95, que dispõe sobre tal 

serviço: 

“Art. 2° Para os fins do disposto nesta Lei, considera-se: 

[...] 

   IV - permissão de serviço público: a delegação, a título precário, 

mediante licitação, da prestação de serviços públicos, feita pelo poder 

concedente à pessoa física ou jurídica que demonstre capacidade para seu 

desempenho, por sua conta e risco.” 

Posto isso, recorremos aos nobres Parlamentares dessa Augusta Casa 

e Leis, para que seja o presente APRECIADO e, em ato continuo transformado 

em Lei. 

Desde já antecipamos nossos agradecimentos e reiteramos nossos 

protestos de elevada estima e distinta consideração, extensivo aos seus Pares, 

Subscreve.  



Atenciosamente, 

 

ALEXANDRE RUSSI 

PREFEITO MUNICIPAL 

 

 


