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DECRETO  Nº 0230/2022  
Em 25 de agosto de2022 

 
 

REGULAMENTA O ARTIGO 5º, 17 e 21 DO 
CAPITULO I e IV DA LEI MUNICIPAL         
Nº 2.506/2010 E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS. 

 
 

      DANIEL PEREIRA DE ALMEIDA, Prefeito Municipal de Butiá, no uso de suas 
atribuições legais, 
 

                   - Considerando que é fundamental estabelecer normas e critérios para regulamentação 
do SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EM AUTOMÓVEIS DE ALUGUEL (TÁXI); 
 
                      - Considerando a previsão do artigo 58 da necessidade de especificar o valor de multas 
correspondente às diversas espécies de infração aos artigos desta Lei não expressamente indicados, 
em especial a regulamentação do artigo o artigo 5º - São obrigações dos permissionários e o artigo  21 
da lei municipal 2.506/2010 correspondente ao estacionamento nos pontos de veículos que não 
possuírem o respectivo Alvará de licença fornecido pela Prefeitura de Butiá. 

              - Considerando a previsão do artigo 17 da Lei Municipal nº 2.506/2010 para fixar os 
pontos de exploração, tendo em vista o interesse público, com especificação do Local e Número de 
Ordem, bem como os tipos e quantidades máximas de veículos neles lotados. 

 
  D E C R E T A: 
 
                        Art. 1º - Regulamenta o artigo 5º em conformidade com o artigo 58: São obrigações 
dos PERMISSIONÁRIOS. INFRAÇÃO: Multa de 100 UFMs, e suspensão da permissão por 30 dias, e 
cassação do Alvará de Licença em caso de reincidência ou negativa de cumprimento das 
determinações. 

 
   Art. 2º - Fica regulamentado o artigo 17 da  Lei Municipal nº 2.506/2010, fixando os 
locais (pontos de exploração) da atividade pela municipalidade, tendo em vista o interesse público, 
com especificação do local e número de ordem, bem como os tipos e quantidades máximas de 
veículos neles lotados. 

a) Ponto em frente a Estação Rodoviária : Rua José Feliciano Carrinho – 5 veículos 

b) Ponto em frente ao Hospital: Rua Honório Hermetro – 2 veículos 

c) Ponto em Frente a farmácia Butiá (Tchê) – 2 veículos 

d) Ponto Praça Roberto Cardoso – Av. Leandro de Almeida – 2 veículos 

e) Ponto: Ao lado do antigo Posto Santo Antônio – 2 veículos 

f) Ponto em frente ao supermercado Vendramini – Av. Piratini – 1 veículo 

g) Ponto ao lado do restaurante Querência – 1 veículo 

h) Ponto Br-290 Retorno – 1 veículo 

i) Ponto em frente ao CTG Vaqueanos da Querência – 1 veículo 
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j) Ponto em frente a escola José Bláha – Rua Airton Ferraz Vieira – 1 veículo 
 
 
           Art. 3º - Regulamenta o artigo 21 em conformidade com o artigo 58 :Não será permitido 
o estacionamento nos pontos, de veículos que não possuírem o respectivo alvará de licença fornecido 
pela Prefeitura de Butiá. INFRAÇÃO: Multa de 100 UFMs, e suspensão da permissão por 30 dias, e 
cassação do Alvará de Licença em caso de reincidência ou negativa de cumprimento das 
determinações. 
 
 

                   Art. 4º - A relação dos taxistas permissionários cadastrados no município de Butiá e os 
seus respectivos pontos de exploração encontra-se no Núcleo de Trânsito vinculado a Secretaria 
Especial de Segurança, Trânsito e Defesa Civil, para fins de controle e atualização.   
 
   

                  Art. 5º - Este Decreto entrará em vigor a partir da data de sua publicação. 
 
 
 
 
           GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL 
                                              Em, 25 de agosto de 2022. 
 
 
 
                                       DANIEL PEREIRA DE ALMEIDA 
                                                    Prefeito Municipal  
 
 
 
REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE 
Em, 25 de agosto de 2022. 
 
 
 
 
       VALMIR RIBEIRO PEREIRA 
Secretário Municipal de Administração 
 

 
 
 
 
 
 
 

 


