
 
LEI Nº 2.281, DE 24 DE SETEMBRO DE 2015.  

 
 

Altera dispositivos da Lei Municipal nº 882/2002, 
que estabelece normas para a exploração do 
serviço de automóveis de aluguel (táxi) no 
Município de Pinhal Grande. 

 
 
 O PREFEITO MUNICIPAL DE PINHAL GRANDE , Estado do Rio 
Grande do Sul, faço saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono a 
seguinte lei: 
 
 Art. 1o Inclui-se o Parágrafo Único e altera a redação do Art. 2o, da Lei 
Municipal nº 882/2002, que estabelece normas para a exploração do serviço de automóveis 
de aluguel (táxi) no Município de Pinhal Grande. 

“Art. 2o O serviço de transporte de passageiros em veículos automóveis e 
utilitários será explorado por pessoa jurídica, física ou motorista 
profissional autônomo. 
 
Parágrafo Único. O serviço explorado por pessoa jurídica, deverá estar 
enquadrado na Lei do Micro Empreendedor Individual, na atividade de 
taxista, conforme o anexo XIII da Resolução nº 94 do CGSN (Conselho 
Gestor do Simples Nacional)” 

 
 Art. 2o O § 2o, do Art. 4o, da Lei Municipal nº 882/2002, passa a ter a seguinte 
redação: 

“§ 2o. Para os efeitos das disposições deste artigo, ficam plenamente 
resguardados os direitos dos proprietários de táxis cujas licenças foram 
concedidas antes da vigência desta Lei, desde que atendam o disposto no 
Inciso II, do Art. 3o, da Lei Federal nº 12.468/2011 e também a 
Resolução nº 456/2013 do CONTRAN.” 

 
 Art. 3o Inclui-se o Inciso III, ao § 2o, do Art. 6o, da Lei Municipal nº 882/2002. 
  “II - .......................; e 
    III - Sorteio público.” 
 
 Art. 4o O caput do Art. 7o e seu § 1o, da Lei Municipal nº 882/2002, passam a 
ter as seguintes redações: 

“Art. 7o A pessoa jurídica, física ou profissional autônomo, que se 
disponha a executar o serviço de transporte de passageiros por táxis, será 
outorgado o Termo de Permissão, documento pelo qual a Prefeitura, na 
qualidade de poder promissor, autoriza a exploração deste serviço. 
 
§ 1o A pessoa jurídica, física ou profissional autônomo, para obter a 
outorga do Termo de Permissão deverá satisfazer as exigências desta Lei 



e regulamento e ainda o disposto no Inciso II, do Art. 3o, da Lei Federal 
nº 12.468/2011 e também a resolução nº 456/2013 do CONTRAN.” 

 
 Art. 5o Demais disposições da Lei Municipal nº 882, de 21 de maio de 2002, 
permanecem inalteradas. 
 

 Art. 6o Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 
 Gabinete do Prefeito Municipal de Pinhal Grande, 24 de setembro de 2015. 
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Prefeito Municipal 
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