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DECRETO Nº 010/2011, DE 05 DE ABRIL DE 2011. 

 

EMENTA: REGULAMENTA O SERVIÇO DE 

TAXISTA NO MUNICÍPIO DE PARELHAS DE 

ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA LEI 

MUNICIPAL DE Nº 2163/2010, DE 29 DE JULHO 

DE 2010 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

 

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE PARELHAS , Excelentíssimo senhor 

FRANCISCO ASSIS DE MEDEIROS , no uso de suas atribuições legais, com 

fulcro na Lei Orgânica Municipal,  

DECRETA: 

Art. 1º -  Ao Município de Parelhas compete à outorga de permissão do 

serviço de taxista através de licitação pública, na modalidade pregão 

presencial, ficando responsável pela fiscalização a Secretaria de Obras, 

através da coordenadoria de transporte. 

Art. 2º -  Ficam criadas as seguintes praças: 

a) Praça 01 – situado na Av. Mauro Medeiros, com no máximo doze táxis; 

b) Praça 02 – situado na Rodoviária, com no máximo doze táxis; 

c) Praça 03 – situado no Bairro São Sebastião, com no máximo quatro 

táxis; 

d) Praça 04 – situada na feira livre, com no máximo doze táxis; 

e) Praça 05 – situado no Povoado Cobra, com no máximo quatro táxis. 

§ 1º - Fica estipulado o número máximo de 12 (doze) táxis por cada praça. 
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§ 2º - O horário de funcionamento das praças de táxis será de vinte e quatro 

horas, devendo ser formulado regime de plantão entre os taxistas. 

§ 3º - As praças serão livres e gratuitos, no entanto as despesas decorrentes 

de água, telefone e manutenção correrão por conta dos taxistas. 

§ 4º - Os requisitos para a atividade de taxista deverá estar de acordo com os 

preceitos legais da Lei 2163, nos seus art. 5º ao art. 15. 

Art. 3º -  Imediatamente logo após permissão os taxistas deverão colocar 

a faixa lateral, possuir identificação do permissionário do táxi, caixa luminosa 

com o nome táxi. 

Art. 4º -  Os veículos deverão atender as demais especificações contidas 

na Lei, até o prazo de 8(oito) anos, para que todos os veículos estejam 

padronizados de acordo com o art. 19, IV da Lei. 

Art. 5º -  Esta regulamentação entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 

Parelhas, 05 de abril de 2011. 

 

Francisco Assis de Medeiros. 

Prefeito Municipal 

 

 

 

 


