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LEI Nº. 2.414 DE 09 DE JUNHO DE 2014 

 

“Altera dispositivo da Lei Municipal no 1.843 
de 09 de abril de 2001 e dá outras 
providências.” 

 
 

A Câmara Municipal de Salinas aprovou e eu, Prefeito Municipal, sanciono, 

promulgo e mando publicar a seguinte lei: 

 

Art. 1o - Fica alterado o Parágrafo 3º do Art. 14 da Lei Municipal nº 1.843 de 
09 de abril de 2001, que passa a vigorar com a seguinte redação: 
 

§3o - Os condutores de táxis que adquiriram os direitos de outros 
permissionários, terão os seus direitos garantidos, devendo, porém, legalizar sua 
situação junto à Prefeitura dentro do prazo máximo de 90 (noventa) dias, contados da 
publicação da presente Lei. Já nos casos de falecimento do permissionário, poderá a 
municipalidade manter a permissão ao Espólio, desde que os sucessores manifestem a 
pretensão de continuar a atividade antes desenvolvida pelo falecido, no prazo de 90 
(noventa) dias a contar da data do falecimento ou da publicação desta Lei, sob pena de 
ser declarada extinta a permissão, preenchidos os seguintes requisitos: 

a. Indicar a pessoa que responderá provisoriamente pelo espólio 
perante a municipalidade, desde que preencha todos os requisitos 
legais e regulamentares; 

b. No prazo de 01 (um) ano, indicar quem em definitivo assumirá a 
permissão, desde que da linha sucessória direta do “de cujus”, até 2o 
grau na linha ascendente ou descendente, bem como à (ao) 
meeiro(a), que da mesma forma devem preencher os requisitos legais 
e regulamentares, mediante a apresentação de formal de partilha, do 
qual conste a legítima do veículo licenciado para esse fim ao novo 
titular.” 

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

Salinas, 09 de Junho de 2014. 

 

 
JOAQUIM NERES XAVIER DIAS 

Prefeito Municipal 


