
Estado da Paraíba

PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA

Lei n°219\2014

Institui os Serviços de Táxis do Município de
Coxixola, em consonância com o Código
Nacional de Trânsito e Código de Posturas, e
dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE COXIXOLA, Estado da Paraíba, no uso das
atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, faz saber que a
Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1o - Os Serviços de Táxis no Município de Coxixola reger-se-ão pelas disposições
do Código Nacional de Trânsito, pelo Código de Posturas do Município e da presente
lei.

Art. 2o - A administração dos serviços de táxis caberá à Prefeitura, por meio da
Secretaria de Infraestrutura, bem como, ao Departamento de Transportes.

§ 1o - O Executivo Municipal por regulamento próprio tomará as seguintes providências:

I - O número de táxis em circulação no Município;
II - Emissão de novas permissões;
III - Decidir, em última instância, sobre as infrações a presente lei.

§ 2o - Compete à Secretaria da Infraestrutura e ao Departamento de Transportes:

I - Fiscalizar as atividades dos táxis;
II - Advertir e aplicar as penalidades, nos casos de infrações à legislação que
regulamenta a matéria;
IH - Emitir parecer sobre as tarifas do serviço.

§ 3o - A ampliação de pontos e permissões somente poderá ocorrer quando houver
variação de quantidade de habitantes, apurada pelo IBGE (Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística), nunca ultrapassando o número de 01 (um) táxi para cada 183
(Cento e Oitenta e Três) habitantes.

§ 4o - Aos possuidores de permissões anteriores à vigência da presente lei, fica
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