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PARECER Nº 941/2003 DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA SOBRE O 
PROJETO DE LEI Nº 129/03.  
Trata-se de Projeto de Lei, de iniciativa do Nobre Vereador Antonio Goulart, que visa alterar 
a redação dos artigos 16, 17, 18, 19, 20, 22, 27 e 28 e acrescentar os artigos 18A, 18B, 
18C, 20A, 20B, 22A, 22B, 22C e 22D à Lei Municipal nº 7.329/69, a qual estabelece normas 
para execução de serviço de transporte individual de passageiros em veículos de aluguel à 
taxímetro.  
Segundo art. 30, V, da Constituição Federal, compete aos municípios organizar e prestar, 
diretamente ou sob o regime de concessão ou permissão, os serviços públicos de interesse 
local, incluído o transporte coletivo, que tem caráter essencial. 
Por sua vez, a Lei Orgânica, em seu art. 179, dispõe que ao Município competirá organizar, 
prover, controlar e fiscalizar o serviço de táxis e lotações ficando a respectiva tarifa. 
Com efeito, a regulamentação do serviço de táxi em nosso Município foi feita pela Lei nº 
7329, de 11 de julho de 1969 e suas alterações. Esta lei classifica o serviço de táxi como 
serviço de interesse público e estabelece os termos para a permissão deste. 
 
Também está disposto na Lei Orgânica do Município, em seu art. 13, que: 
"Cabe à Câmara, com sanção do Prefeito......., dispor sobre as matérias de competência do 
Município, especialmente: 
I - legislar sobre assuntos de interesse local; 
II - suplementar a legislação federal e estadual, no que couber; 
..... 
VII - autorizar a concessão de serviços públicos" 
A presente propositura, portanto, encontra amparo nos dispositivos acima, da Lei Orgânica 
do Município, principalmente, e, bem assim, em seu art. 37 que dispõe: 
"A iniciativa das leis cabe a qualquer membro ou comissão permanente da Câmara 
Municipal, ao Prefeito e aos cidadãos, na forma e nos casos previstos..." 
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