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EMENDA Nº 003 AO SUBSTITUTIVO DE PROJETO DE LEI Nº 095/2017. 

 

Altera o Capítulo II do Substitutivo do Projeto de 

Lei nº 095/2017. 

 

 Art. 1º O Capitulo II do Substitutivo do Projeto de Lei nº 095/2017, passa a ter a 

seguinte redação: 

 “CAPÍTULO II 

DO NÚMERO DE VEÍCULOS EM OPERAÇÃO E DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO PARA A 

CONCESSÃO DAS PERMISSÕES 

 Art. 4º O número de Táxis permissionários em operação no Município, tanto 

quanto possível, deve estar limitado ao fator rentabilidade, a fim de que o proprietário 

de táxi possa ter um rendimento que faça da exploração desse serviço sua principal 

atividade econômica. 

 Art. 5º O Prefeito Municipal, por meio de Decreto, disciplinará o procedimento 

administrativo a ser observado para concessão das permissões de táxis, o qual deverá 

conter requisitos objetivos para a escolha dos permissionários, sem prejuízo dos 

requisitos constantes nesta Lei. 

 § 1º Para a concessão das permissões de táxis para operação no território do 

Município, nos termos desta Lei, o Prefeito Municipal fará publicar edital, que conterá, 

dentre outros: 

 I – o número de permissões de táxis a serem preenchidas; 

 II – a localização dos pontos de estacionamento, com o número respectivo de 

vagas a serem preenchidas; 
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 III – os requisitos para o licenciamento; 

 IV – os critérios objetivos para a seleção dos proponentes, no caso de haver mais 

interessados do que vagas; 

 V – a exigência de que os veículos devem contar com, no máximo, 05 (cinco) anos 

de fabricação; 

 VI – os requisitos objetivos, disciplinados no Decreto Municipal, para a escolha 

dos permissionários; 

 VII – todas as demais exigências legais. 

 § 2º Os beneficiados com a concessão de novas permissões deverão, dentro de 60 

(sessenta) dias, no máximo, colocar em condições de tráfego o veículo licenciado. 

 § 3º As permissões serão concedidas pelo prazo de 35 (trinta e cinco) anos, não 

prorrogáveis”. 
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JUSTIFICATIVA 

 

 A presente emenda que estamos encaminhando visa retirar a necessidade de 

licitação para o processo de escolha para aqueles que pretendem trabalhar como taxistas 

no Município de Osório. 

 Conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal – Ag. Reg. no Recurso 

Extraordinário 1.002.310 de Santa Catarina – não existe a necessidade de realização de 

procedimento licitatório para a exploração de serviço de táxi. 

 Isso porque este serviço de transporte é executado por veículos de aluguel a 

taxímetro, não constituindo atividade própria da Administração, tampouco necessitando 

de especialização na sua prestação ao público. 

 Trata-se, portanto, de autorização de serviço público, embora costumeiramente 

se utilize da expressão “permissão”. E em se tratando de autorização, a falta de licitação 

para o caso em tela não fere o disposto no art. 175 da Constituição Federal, uma vez que 

o procedimento licitatório é exigível nas permissões ou concessões de serviço público. 

 Contudo tais autorizações não podem ser concedidas a bel-prazer do gestor 

público, em obediência ao Princípio da Impessoalidade, insculpido no art. 37 da CF/88, 

razão pela qual deve ser estipulado em regramento próprio, com requisitos objetivos, 

como se dará o processo de escolha dos autorizatários. 
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