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DECRETO Nº 1274, DE 23 DE FEVEREIRO DE 2010 

 

CONCEDE PERMISSÃO PROVISÓRIA PARA EXPLORAÇÃO DE 
SERVIÇOS PÚBLICOS DE TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS 
ATRAVÉS DE TÁXI E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

 

O PREFEITO MUNICIPAL de Cabeceira Grande, Minas Gerais, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas pelos artigos: 76, inciso III, combinados com os artigos 77, inciso XII, 120, inciso I, alíneas “h” e “i”, da 
Lei Orgânica, 

 

Considerando que, nos termos do Art. 15, IV da Lei Orgânica, compete privativamente ao Município 
organizar e prestar, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, os serviços públicos de interesse 
local, incluído o transporte coletivo que tem caráter essencial; 

Considerando que o inciso III do Art. 169 da Lei Orgânica dispõe que “ao Município compete organizar, 
prover, controlar e fiscalizar serviço de táxis e lotações, fixando a respectiva tarifa”; 

Considerando que não existe legislação local regulamentando o regime de concessão de serviços 
públicos de transporte coletivo de passageiros; 

Considerando ainda que não existe nenhuma permissão de serviços de táxi ou outro transporte coletivo 
de passageiros no território do município; 

Considerando o pedido de permissão e de alvará de licença para emplacamento de veículo de passeio 
para prestar serviços de táxi, formulada por Jamir Arisio dos Santos, via do processo nº 43.839, de 18 de 
fevereiro de 2010; e 

Considerando o permissivo contido no § 1º do Art. 125 da Lei Orgânica, 
 

DECRETA: 
 

Art. 1º - Fica concedida permissão para explorar o serviço de transporte público através de táxi, a JAMIR 
ARISIO DOS SANTOS, brasileiro, casado, portador da identidade 1.459.044 – SSP/DF e CPF nº 572.962.866-
87, residente e domiciliado à Rua Palmital nº 438, nesta cidade.  

 

Art. 2º - Os serviços serão realizados por intermédio do veículo de passageiro pertencente ao 
permissionário, marca VW/SANTANA GL, ano e modelo 1989, placa atual KAV-2970, inscrito no Renavam sob o 
nº 004581199 em 2009. 

 

Art. 3º - São fixadas as seguintes tarifas máximas para os serviços permitidos: 
 

I – preço máximo por quilômetro percorrido em viagens em estrada de terra: R$1,50; (um real e 
cinquenta centavos). 
II - preço máximo por quilômetro percorrido em viagens em estrada pavimentada: R$1,00; (um real). 
III – preço máximo por corrida no perímetro urbano: R$8,00 (oito reais) 

 

Parágrafo único: Os preços públicos fixados poderão ser atualizados pelo permissionário 
proporcionalmente ao aumento do preço da gasolina.  

 

Art. 4º - Compete à Secretaria Municipal de Fazenda o registro desta permissão e a emissão anual do 
Alvará de Licença para a atividade, sujeita ao pagamento dos tributos devidos. 

 

Art. 5º - Esta permissão é concedida em caráter precário pelo prazo de três anos, devendo o 
permissionário, obrigatoriamente, participar da licitação que for efetuada para a concessão do serviço público 
dentro deste prazo. 

 

Art. 6º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
 

Cabeceira Grande (MG), 23 de fevereiro de 2010. 
 

 
Antônio Nazaré Santana Melo 

Prefeito Municipal 


