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O presente projeto de lei tem por objetivo introduzir alterações na Lei nº. 7.329, de 
11 de julho de 1969, que estabelece normas para a execução de serviço de 
transporte individual de passageiros em veículos de aluguel a taxímetro, e dá 
outras providências.  
A proposta visa aperfeiçoar a prestação do serviço de transporte por táxi através da 
reserva às pessoas jurídicas, de no máximo, 10% do total dos Alvarás de 
Estacionamento estabelecidos pelo Poder Executivo para a execução do serviço, 
tendo em vista que as frotas são obrigadas a manter 50 % de seus veículos em 
atividade no período noturno, bem como aos sábados, domingos e feriados, 
conforme orienta a alínea “i” do artigo 37, da Lei 7.329/1969.  
Inclui-se ainda de tais alterações a necessidade de submissão das pessoas jurídicas 
a processo licitatório para a outorga de Termo de Permissão e Alvará de 
Estacionamento, que culminará no contrato com prazo de validade de 60 meses, 
podendo ser prorrogado nos termos da legislação federal.  
Outrossim, cumpre ponderar que a matéria encontra-se no âmbito da competência 
municipal de legislar sobre assuntos de interesse local, “ex vi”, do artigo 13, I da 
Lei Orgânica do Município, e de iniciativa legislativa da Câmara Municipal, conforme 
disposto no caput do art. 37 do mesmo Diploma Legal.  
Evidenciada a relevância e importância do presente projeto, pleiteia-se aos nobres 
Pares sua aprovação, a fim de assegurar uma quantidade razoável de táxis no 
período noturno, assim como nos finais de semanas e feriados, visto que as frotas 
são obrigadas a manter 50 % de seus veículos na execução do serviço em tais 
ocasiões, além de privilegiar os Princípios Constitucionais da Impessoalidade, 
Moralidade e Eficiência ao impor às pessoas jurídicas a sujeição a processo 
licitatório para a execução dos serviços previstos na Lei 7.329/1969. Por ser 
medida que se impõe!  
 


