
 

RESOLUÇÃO Nº 003/2016 
Regulamenta o CONDUTAX - CADASTRO MUNICIPAL DOS CONDUTORES DE TAXI 

 

O COMUTTRAM – CONSELHO MUNICIPAL DE TRÂNSITO, 

TRANSPORTE E MOBILIDADE de Laranjeiras do Sul, no uso das atribuições que lhe são 

conferidas pela Lei Municipal Nº 024/2011, de 19 de agosto de 2011 e Lei Municipal Nº 

019/2015 de 05 de maio de 2015; 

 

CONSIDERANDO a Lei Municipal 024/2015, TÍTULO I - REGULAMENTO 

DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE INDIVIDUAL DE PASSAGEIROS – TÁXI - 

CAPÍTULO I - DOS SERVIÇOS DE TÁXI; 

 

CONSIDERANDO o Decreto nº 014/2016, que Regulamenta e Disciplina o Serviço 

de Transporte Individual de Passageiros em Veículos de Aluguel no Município de Laranjeiras do 

Sul; 

CONSIDERANDO a deliberação da reunião ordinária do dia 12 de abril de 2016; 

 

CONSIDERANDO que é dever do Município regulamentar e regularizar os 

Serviços Públicos, principalmente no tocante ao transporte viário urbano no Município; 

 

CONSIDERANDO que o Serviço de Transporte Individual de Passageiros – Táxi é 

essencial para a mobilidade urbana dos munícipes; 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º -  Regulamentar o CONDUTAX - CADASTRO MUNICIPAL DOS 

CONDUTORES DE TAXI: 

 



 

§ 1º -  O CONDUTAX - CADASTRO MUNICIPAL DOS CONDUTORES 

DE TAXI é o registro permanente dos condutores de veículo de táxi e dos automóveis utilizados 

no Serviço de Transporte Individual de Passageiros em Veículos de Aluguel – Táxi; 

Art. 2º -  O Serviço de Táxi somente pode ser executado mediante condução por 

motoristas devidamente inscritos no Cadastro Municipal de Condutores de Táxis, assim 

classificados: 

§ 1º -  Condutor/Autorizatário; 

1. O Autorizatário poderá ter um máximo de 2 (dois) profissionais inscritos na 

categoria Condutor/Empregado de Autorizatário e/ou Condutor/Auxiliar, ficando expressamente 

vedado a estes, atuarem na qualidade de Colaboradores de mais de um Autorizatário. 

2. O Autorizatário, a critério do Comuttram, poderá cadastrar como seu eventual 

substituto com motivo justificado e por período determinado, outro profissional além dos dois já 

previstos. 

3. O condutor inscrito, que pretender passar de um Autorizatário para outro, deverá 

solicitar autorização prévia do Comuttram, juntando requerimento devidamente assinado pelo 

Autorizatário a quem pretende prestar os serviços. 

4. Ao inscrito será fornecido cadastro certificado pelo Comuttram, que perderá sua 

validade, conforme especificado abaixo: 

4.1 Quando o inscrito deixar de exercer suas atividades neste serviço ou mudar de 

táxi ou de empregador; 

4.2 Um ano após sua emissão; 

4.3 Quando o inscrito estiver com a Carteira Nacional de Habilitação cassada, 

suspensa ou fora do prazo de validade; 

4.4 Nos demais casos conforme Regulamento do Comuttram. 

 

§ 2º -  Condutor/Empregado de Autorizatário; 

1. Condutor/Empregado de Autorizatário é o condutor devidamente cadastrado no 

CONDUTAX e registrado no respectivo órgão empregatício como taxista pelo 

autorizatário; 

2. A comprovação de Condutor/Empregado de Autorizatário dar-se-á por meio da 

apresentação da carteira de trabalho e a comprovação do recolhimento das 

legalidades trabalhistas; 

 

§ 3º -  Condutor/Auxiliar. 

1. Condutor/Empregado de Autorizatário é o condutor devidamente cadastrado no 

CONDUTAX e trabalha em regime de colaboração com o autorizatário. 



 

 

Art. 3º -  Para requerer o CONDUTAX o candidato deve apresentar original e cópia 

simples, ou cópia autenticada, dos seguintes documentos: 

a) RG (original); 

b) CPF (original) - quando constar o número no RG, fica dispensada a sua apresentação; 

c) No ato da apresentação dos documentos o profissional será fotografado; 

d) CNH (original) - não será aceita quando contiver a anotação VEDADA ATIVIDADE 

REMUNERADA; 

e) Comprovante ou declaração de residência (original); 

f) Certidão de Distribuição Criminal; 

g) Certidão da Vara de Execuções Criminais (original); e 

h) Certificado de conclusão do curso específico para condutores de Táxi (original e táxi). 

 

Art. 4º -  Esta resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 

resoluções anteriores e em contrário. 

 

 

Publicada, CUMPRA-SE. 

 

 

 

Laranjeiras do Sul, 08 de junho de 2016. 

 

 

 

 

 

 

Lucas Cadori Avelino 

Presidente 
Jackson Franzoni 

Secretário 
 


