
/ " ASSINA/URA

ND PROTOCOLO l l,Q

HORA: // : <l S

CÂMARA DE VEREADORES DO IPOJUCA-PE

MUNICÍPIO
DO IPOJUCA

GABINETE DO PREFEITO

LEI N° 1576/2010

Ementa: Altera a Lei n° 1 515/2000
disciplina a permissão i

dá

O Prefeito do Município do Ipojuca, Estado de Pernambuco, no uso de
tr'bUIÇ°eS' C°"feridas ̂  W Orgânica Municipal, faço saber

Câmara Mun.cipa, aprovou e eu sanciono a seguinte Lei-
e

ter as

população aferida pelo IBGE
adicionado de 50 %

da Lei n° 1 -515/2009 passam

oô t * tranSP°rte ̂ Ikx, deC0ns'derando ° quantitativo da
Geografia e Estatística,

formada^eidv? ° m°t0riSta Pr°fiSSÍ°nal autôno™> P°r secessão hereditária,

H - quando ocorrer a invalidez permanentes ̂ etário;
na



NI - quando ocorrer insolvência comprovada do avalizado para com o
financiador, sendo este motorista profissional ainda não permtssionário de
táxi."(NR)

"Art. 12 • A partir do 2° recadastramento, somente poderão trafegar no
Município táxis com até 7 (sete) anos de fabricação, de cor prata e com 4 (quatro)
portas, ficando a quantidade máxima de passageiros a serem transportados em
uma única viagem pelo condutor do táxi, limitada a 6 (seis) passageiros."(NR)

Art. 2° - Revoga-se o § 1° do art. 2° da Lei n° 1.515/2009, renumerando-se
os demais.

Art. 3° • Revoga-se o parágrafo único do art. 28 da Lei 1.515/2009 e altera-
se seu caput, que passa a ter a seguinte redação:

"Art. 28 - Não será permitida a utilização de procurações junto ao Poder
Executivo para a realização de quaisquer atos relativos ao disposto nesta Lei,
inclusive durante o período de recadastramento das permissões, transferência de
permissões e substituição de veículo." (NR)

Art. 4° - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 5° - Revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Ipojuca, 09 de novembro de 2010.
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