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Mensagem n.º 007 

 

 

Senhor Presidente: 

 

 

Na forma da legislação em vigor, submeto à deliberação dessa colenda casa legislativa o 

projeto de Lei que “Altera a Lei Municipal n.º 3.318, de 04 de outubro de 2017, que revoga 

dispositivos da Lei Municipal n.º 2.920, de 31 de julho de 2014, que regulamenta o Serviço Público 

de Transporte Individual de Passageiros em Veículo de Aluguel - Táxi, e dá outras providências.“. 

Com a aprovação da Lei Municipal nº 3.318/2017, passou a ser obrigatória a utilização do 

taxímetro antes de decorridos os primeiros 05 anos da vigência da Lei Municipal nº 3.920/2014, o 

que ocorreria somente em agosto de 2019. 

Assim, fora dado o prazo de 90 dias para que os permissionários equipassem seus 

veículos com o taxímetro, a contar da data de publicação da Lei nº 3.318/2017. Contudo, por razões 

alheias aos permissionários, não foi possível realizar tal instalação dentro deste prazo. 

Dessarte, há necessidade de se alterar a redação do art. 3º, a fim de incluir a previsão 

para prorrogação do prazo de 90 dias. Isso porque, o Município aguarda uma posição do INMETRO 

- Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia, o qual precisa fazer a aferição dos 

taxímetros, a fim de garantir que eles funcionem de forma correta. 

Na expectativa de contar com a compreensão e o apoio dos membros desse Legislativo 

Municipal, subscrevemo-nos, atenciosamente. 

 

Feliz, 15 de janeiro de 2018. 

  

  

Albano José Kunrath. 
Prefeito Municipal de Feliz. 

 

 

 

Ao Excelentíssimo Senhor 
Junior Freiberger 
Presidente da Câmara de Vereadores de Feliz 
NESTA 
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PROJETO DE LEI Nº 007 / 2018.  

 

Altera e inclui dispositivo na Lei Municipal n.º 
3.318, de 04 de outubro de 2017, que revoga 
dispositivos da Lei Municipal n.º 2.920, de 31 de 
julho de 2014, que regulamenta o Serviço 
Público de Transporte Individual de Passageiros 
em Veículo de Aluguel - Táxi, e dá outras 
providências. 
 
 

O PREFEITO MUNICIPAL DE FELIZ, Estado do Rio Grande do Sul, faz saber que a 
Câmara Municipal de Vereadores aprovou e ele, com base na Lei Orgânica do Município, sanciona 
a seguinte Lei: 

 
Art. 1º Fica alterado o caput e incluído parágrafo único ao art. 3º da Lei Municipal nº 3.318, 

de 04 de outubro de 2017, passando a vigorar com a seguinte redação: 
 
“Art. 3.º Os permissionários do Serviço Público de Transporte Individual de Passageiros em 

Veículo de Aluguel - Táxi terão prazo de 90 (noventa) dias, prorrogável enquanto necessário, a 
contar da publicação desta Lei, para equipar o veículo com o taxímetro. (NR) 

 
Parágrafo único. A prorrogação se dará por Decreto do Poder Executivo.” (AC) 
 
Art. 2º Revogadas as disposições em contrário, esta Lei entra em vigor na data de sua pu-

blicação, retroagindo seus efeitos a 02 de janeiro de 2018. 
 
Gabinete do Prefeito Municipal de Feliz, em __ de __________ de 2018. 
 

Albano José Kunrath. 

 

Este Projeto de Lei foi examinado e aprovado pelo Departamento Jurídico do 
Município. 
 Feliz, 15.01.2018 
 
 _________________________  
 Adalberto Bairros Kruel, 
 Procurador. 
 


