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PROJETO DE LEI N°. 050/2021. 

 

DISPÕE SOBRE ALTERAÇÕES NA LEI Nº.485/2016 QUE 

ESTABELECE NORMAS PARA A EXPLORAÇÃO DO SERVIÇO DE 

AUTOMÓVEIS DE ALUGUEL (TÁXI) NO MUNICÍPIO DE 

ABAETETUBA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

 

A Câmara Municipal de Abaetetuba aprova e Eu, Francineti Maria Rodrigues Carvalho, 

Prefeita Municipal de Abaetetuba, sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1º - O Inciso 4º do Artigo 14 da Lei 485/2016 passa a vigorar com a seguinte 

redação: 

“Art 14 - .... 

IV – As sessões recolhidas serão renovadas a cada exercício, sendo necessário o 

pagamento do valor devido, sem prejuízo ao cessionário”. 

 

Art. 2º - Altera o caput do Art. 17, o qual passa a vigorar com a seguinte redação: 

        “Art. 17- As seções recolhidas deverão ser renovadas a cada exercício, sendo 

necessário o pagamento do valor devido, sem prejuízo ao cessionário”. 

 

        Art. 3º - Altera-se o caput do Art 18 e acrescente-se o Inciso V com a seguinte redação: 

“Art. 18 - Os taxistas poderão requerer o recolhimento da autorização por tempo 

indeterminado ficando a obrigatoriedade de renovação anual, obedecendo aos 

critérios legais  também previstos no artigo anterior, nos seguintes casos”: 

..... 

“V – Declaração dos órgãos competentes (INSS) sobre a incapacidade para o 

exercício da função, enquanto durar o tratamento”.  

 

Art 4º - Altera-se o caput do Art. 46 passando a vigorar com a seguinte redação: 

“Art. 46 – Os casos omissos nesta lei deverão ser decididos pelo Conselho das 

Associações a ser constituído pelos representantes destas e DEMUTRAN”. 
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Art. 5º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário.  

 

PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ABAETETUBA-PA, EM 08 DE 

SETEMBRO DE 2021. 

 
 

Gelciney Matos de Carvalho – GEL 
VEREADOR – PL 
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JUSTIFICATIVA 

Excelentíssimo Senhor Presidente, 
Senhora Vereadora, 
Senhores Vereadores, 
 

Anexo, estamos encaminhando à superior apreciação de Vossas Excelências o 

Projeto de Lei que altera a Lei nº. 485/2016 que ESTABELECE NORMAS PARA A 

EXPLORAÇÃO DO SERVIÇO DE AUTOMÓVEIS DE ALUGUEL (TÁXI) NO MUNICÍPIO DE 

ABAETETUBA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

Como é do conhecimento dos Nobres Edis, o serviço de táxi existe no município de 

Abaetetuba como existe a história do município, ou seja, é uma necessidade econômica, 

social e cultural de Abaetetuba, entretanto, verifica-se que algumas alterações se fazem 

necessárias para proporcionar melhorias quanto ao serviço não só para a clientela local e 

turística como também para atender às necessidades daqueles que trabalham neste 

mercado profissional, uma vez que a permissão segundo a lei federal 12.865/2013 autoriza a 

repassar a terceiros também a permissão.  

Como o Projeto em comento por si só demonstra as nuances de sua intenção, 

deixamos aqui de tecer maiores comentários.  Não esquecendo apenas de reforçar que a 

proposta surgiu de exaustivo diálogo de nosso mandato de Vereador com a categoria, ou 

seja, a proposta se constitui de um entendimento de parceria entre o Parlamento Municipal e 

os trabalhadores de táxi de aluguel.  

Diante do exposto e na certeza de que a medida beneficiará sobremaneira o munícipe 

abaetetubense, solicitamos a aprovação dos Nobres Edis, transformando a presente matéria 

em lei.    

PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ABAETETUBA-PA, EM 08 DE 

SETEMBRO DE 2021. 

 
 

Gelciney Matos de Carvalho – GEL 
VEREADOR – PL 

 
 

 


