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PROJETO DE LEI Nº ____/2019 

 

Dá nova redação ao art. 17 da Lei nº 

5.577/2014, que dispõe sobre a execução do 

Serviço de Transporte de Passageiros em 

Veículo de Aluguel a Taxímetro no 

Município de Vila Velha e dá outras 

providências”. 

A CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA, Estado do Espírito Santo, no uso legal de 

suas atribuições previstas no art. 10, § 1º, da Lei Orgânica do Município, 

D E C R E T A : 

Art. 1º O art. 17 da Lei nº 5.577, de 04 de novembro de 2014, passa a vigorar com a seguinte 

redação: 

“Art. 17. A execução do serviço de táxi fica condicionada a expedição anual do 

“alvará anual para trafegar” mediante vistoria dos veículos; 

§ 1º As características de padronização da frota e do uniforme dos condutores deverão 

estar em conformidade com o que preceitua o Decreto nº 183/2009, suas alterações e 

legislações complementares.  

§ 2º Fica autorizado o uso de bermuda na cor preta ou jeans e na altura do joelho para 

os taxistas do município de Vila Velha.” (NR) 

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.  

  

Palácio Legislativo, 25 de fevereiro de 2019. 

 

 

Arnaldinho Borgo 

Vereador 
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JUSTIFICATIVA 

 

Excelentíssimo Senhor Presidente, 

Nobres Vereadores: 

 

Vila Velha é uma cidade litorânea, com 32 km de belas praias e lagoas. Somos um povo 

abençoado com nossas belezas naturais e nossa história. 

Em dias muito quentes, aqueles que podem usufruir das praias e lagoas conseguem encontrar 

uma maneira de amenizar o calor, porém aqueles que não podem sofrem muito nestes dias.   

Temos sentido que este início de ano está sendo um dos mais quentes já registrados em nossa 

cidade, as altas temperaturas registradas nestes dias podem causar desconforto e riscos à 

saúde a diversos profissionais que atuam em nosso município. 

Dentre estes, diversos taxistas procuraram nosso gabinete solicitando alteração na 

regulamentação do uniforme, que não autoriza o uso de bermudas em dias de muito calor. 

 

Esta inicia propõe que estes profissionais possam trabalhar de bermuda, buscando amenizar a 

sensação de calor que enfrentam diariamente durante o verão. 

 

Pelas razões expostas, e que contamos com o apoio de meus nobres pares a esta iniciativa. 

 

Atenciosamente,  

 

 

 

Arnaldinho Borgo 

Vereador 


