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PARECER Nº 1953/2012 DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 
SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 270/12.  
O projeto de lei, de autoria do nobre Vereador, Abou Anni (PV), introduz alterações 
na Lei nº. 7.329, de 11 de Julho de 1969 para delimitar a exploração do serviço de 
táxi às pessoas jurídicas, e dá outras providências. De acordo com a propositura 
será reservado às pessoas jurídicas, no máximo, 10% do total dos Alvarás de 
Estacionamento estabelecidos pelo Poder Executivo para a execução do serviço de 
transporte individual de passageiros por meio de táxi. Estabelece ainda que a 
outorga de Termo de Permissão e Alvará para a execução desses serviços deverá 
ser precedida de processo licitatório. Depreende-se da justificativa do autor que a 
propositura pretende 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, conforme dispõe a Lei 7329/69. A Digníssima Comissão de Constituição, 
Justiça e Legislação Participativa posicionou-se pela legalidade do projeto, nos 
moldes de seu substitutivo em que exclui do texto original a previsão de prazo para 
vigência de contratos entre a municipalidade e a pessoa jurídica para prestação de 
serviços de táxi, em face de tal exigência interferir diretamente na administração 
municipal, matéria de competência privativa do Prefeito. Em face do exposto, e 
reconhecendo o relevante interesse público da iniciativa, a Comissão de 
Administração Pública é favorável à aprovação do projeto nos termos do 
substitutivo da Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa.  
Sala da Comissão de Administração Pública, em 12.12.2012.  
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