
DECRETO Nº 72/2016

REGULAMENTA O  SERVIÇO  PÚBLICO  DE
TRANSPORTE  INDIVIDUAL  POR  TAXI,
DISCIPLINADO  NA  LEI  MUNICIPAL  N°
3.196/2016, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

MAURO SCHÜNKE, PREFEITO MUNICIPAL DE RESTINGA SÊCA,  no
uso de suas atribuições legais e em conformidade com a Lei Municipal nº 3.196/2016, de 1º
de agosto de 2016,

D E C R E T A:

Art.  1º  O presente Decreto tem por objetivo regulamentar  a Lei Municipal  nº
3.196/2016, de 1º de agosto de 2016, disciplinando as condições para a exploração do serviço
de  transporte  individual  por  táxi  no  Município  de  Restinga  Sêca,  doravante  denominado
simplesmente de serviço de táxi.

§ 1º O serviço de táxi está subordinado à permissão concedida pelo município à
pessoa física, nos termos da Lei Municipal nº 3.196/2016, no regramento previsto no presente
Decreto e à normatização de trânsito a ele aplicável, inclusive às resoluções expedidas pelo
CONTRAN.

§  2º  As  permissões  serão  concedidas  nas  modalidades  rural  e  urbano,  sendo
expressamente vedado ao táxi rural atender chamados e realizar o transporte de passageiros
dentro do perímetro urbano e vice-versa.

§ 3º Excetuam-se da vedação do § 2º deste artigo as corridas que tenham origem
na área rural e destino até a zona urbana e vice-versa.

Art. 2º  Compete à Secretaria de Administração ou órgão que vier a substituí-la,
através  de  sua  estrutura  organizacional,  o  gerenciamento  e  o  acompanhamento  dos  atos
referentes aos serviços de táxi. Compete ainda à Secretaria de Finanças, por intermédio do
Setor de Fiscalização, a fiscalização dos serviços de táxi no âmbito do município.

Art. 3º O número autorizado de veículos para a prestação de serviços de táxi será
de 25 veículos,  considerando os dados do IBGE do ano de 2016, que estima 16.324 mil
habitantes no Município de Restinga Sêca.

Parágrafo único. Com a divulgação dos números oficiais do censo, o número de
permissões  será  revisto  e,  havendo  necessidade,  será  promovida  nova  licitação  para
preenchimento das vagas.

Art. 4º Os atuais permissionários do serviço de táxi serão convocados por edital
para que, no prazo máximo de 12 (doze) meses a contar da publicação do presente Decreto,
apresentem os documentos comprobatórios de atendimento aos requisitos impostos pela Lei
Municipal nº 3.196/2016, quais sejam:
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I - permissionário maior de 18 anos;
II - apresentação dos documentos abaixo especificados:
a)  Certificado  de  Registro  de  Licenciamento  de  Veículo  (CRLV)  que,

obrigatoriamente,  deverá  estar  licenciado  no  Município  de  Restinga  Sêca  em  nome  do
permissionário, exceto na condição de leasing ou equivalente, desde que conste no campo de
observações o nome do permissionário;

b) Carteira Nacional de Habilitação, no mínimo na categoria do veículo e possuir
na CNH a observação de que exerce atividade remunerada ao veículo, conforme Lei Federal
nº 10.350/2001;

c) Certidão negativa do registro de distribuição criminal relativo aos crimes de
homicídio, roubo, tráfico, estupro e corrupção de menores, conforme previsto no art. 329 do
CTB, renovável anualmente;

d) Comprovante de residência no Município de Restinga Sêca de, no mínimo, 10
anos, mediante a apresentação de faturas de energia elétrica ou abastecimento de água ou
conta de telefonia fixa;

e) Comprovante de conclusão de cursos previstos na Lei Federal nº 12.468/2011; 
f) Inscrição como segurado do Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS,

conforme Lei Federal nº 12.468/2011;
g) Curso específico para transporte de pessoas com deficiência e dificuldade de

locomoção. (Estabelecer carga horária mínima?)

§  1º  O não  atendimento  ao  edital  de  convocação  no  prazo estabelecido  pelo
município e o não preenchimento dos requisitos definidos na Lei Municipal nº 3.196/2016
importará, de imediato, na extinção da permissão, revogando o direito à prestação de serviços
de táxi.

§ 2º  Os atuais permissionários que atendam ao disposto no  caput  deste artigo,
terão garantido o direito à permanência da sua prestação de serviço no ponto de origem, desde
que preencham os requisitos do art.4°.

§ 3º Os requisitos descritos no art. 4° estendem-se as novas permissões de serviço
de táxi decorrentes de processo licitatório.

Art. 5º  A permissão para a prestação dos serviços de táxi,  salvo o direito dos
permissionários  constante  no  §  2°  do  art.  3º  da  Lei  3.196/2016,  decorrerá  de  processo
licitatório, em que serão publicizados os números de prefixos e seus respectivos pontos de
estacionamentos.

§ 1º Em caso de falecimento do permissionário, para a continuidade da exploração
do serviço de táxi, será fornecida nova permissão para o(s) sucessor (es) legítimo (s), nos
termos do art. 1.829 e seguintes do Código Civil, pelo prazo restante da outorga, desde que
o(s) mesmo(s) atenda(m) aos requisitos fixados no art. 4º da Lei Municipal nº 3.196/2016,
bem como aos requisitos fixados no presente Decreto.

§  2º Excetua-se  do  cumprimento  dos  requisitos  fixados  nesta  Lei,  para  a
transferência  do  direito  de  exploração,  o  cônjuge  sobrevivente,  desde  que  comprovada  a
dependência econômica da exploração do serviço, pelo prazo restante da outorga.
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§ 3º Na hipótese de o permissionário apresentar comprovada incapacidade para a
execução do serviço de táxi, a ser declarada pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS),
e respeitados os requisitos da presente Lei, fica permitida a transferência da permissão em
favor de:

I - 1 (um) descendente em 1º grau;
II - 1 (um) ascendente em 1º grau; ou
III - cônjuge ou a esse equiparado.

Art.  6º  Os participantes  de processo licitatório  serão  classificados  mediante  a
pontuação de critérios, entre os quais obrigatoriamente:

I -  maior  tempo de experiência  como motorista  de táxi,  que será comprovada
através de documento expedido pelo Poder Público;

II -  maior  tempo  de  experiência  como  motorista  auxiliar  de  táxi,  que  será
comprovada através de documento expedido pelo Poder Público;

III - fator pontuação da CNH, emitido pelo Detran da jurisdição de habilitação do
licitante ou por meio de pesquisa junto pelo site do órgão na internet;

IV  - maior  tempo  de  residência  no  município, comprovado  mediante  a
apresentação de faturas de energia elétrica ou abastecimento de água ou conta de telefonia
fixa;

V - maior tempo de CNH.

§ 1º As regras de pontuação referentes aos incisos I, II, III, IV e V deste artigo,
serão dispostas no ANEXO III deste Decreto.

§ 2º Em caso de empate a decisão se dará por sorteio público.

Art. 7º  A pessoa física que tenha interesse em prestar o serviço de táxi deverá
preencher  os  requisitos  da  Lei  Municipal  nº  3.196/2016  e  colocar  à  disposição  para  a
prestação do serviço um veículo que atenda as condições e equipamentos estabelecidos na
mesma Lei Municipal, o qual será identificado por um prefixo.

Art. 8º O veículo autorizado para a prestação do serviço observará a padronização
do ANEXO I do presente Decreto, bem como os seguintes requisitos:

I - equipamento de ar condicionado;
II  -  caixa luminosa  de cor branca  sobre o teto  contendo o dístico TÁXI, e  o

número correspondente ao prefixo da permissão, com numeral e dístico em cor verde;
III - quatro (4) portas laterais;
IV - capacidade de até 7 (sete) passageiros incluindo o motorista;
V -  suporte  com crachá  de  identificação  do condutor  que  estiver  em serviço

devidamente afixado no interior do veículo, conforme modelo previsto na Lei Municipal nº
3.196/2016;

VI - selo de conformidade do veículo de aluguel-táxi, conforme modelo previsto
no ANEXO III da Lei Municipal nº 3.196/2016;

VII - estar devidamente registrado e licenciado na categoria aluguel no Município
de Restinga Sêca.
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Parágrafo único. Caso se faça necessária a substituição do veículo cadastrado, o
veículo reserva deverá observar a mesma padronização prevista no modelo do ANEXO I,
acrescido do dístico “Veículo Reserva” na mesma cor da faixa lateral, devendo localizar-se na
porta lateral traseira.

Art. 9º Fica proibido o licenciamento de veículos conversíveis e veículos com
motor turbo, bem como veículos equipados com teto solar, bagageiro externo, engate para
reboque, spoiler, aerofólio e saias.

Art. 10.  O permissionário deverá organizar sua escala pessoal de prestação de
serviço de forma a cumprir uma jornada semanal mínima de 30 horas, correspondendo a seis
horas diárias, sendo o restante da jornada distribuída em seus dois auxiliares a fim de cumprir
com a jornada mínima do veículo de 16 horas diárias.

§ 1º  É da competência do permissionário manter a escala sempre atualizada no
ponto de táxi.

§  2º  A jornada  mínima  de  trabalho  do  permissionário,  assim  como  de  seus
auxiliares, deverá obrigatoriamente ser realizada no ponto de táxi no qual está cadastrado, não
sendo permitida a sua realização em local diverso deste.

Art. 11. Preenchidos os requisitos definidos na Lei Municipal nº 3.196/2016, bem
como  no  presente  regulamento,  quanto  à  pessoa  e  quanto  ao  veículo,  o  permissionário
receberá a Carteira de Licença Individual, a qual autoriza a prestação do serviço de táxi.

Art.  12.  O serviço de táxi será prestado mediante o pagamento de tarifa  pelo
usuário conforme valores fixados por Decreto do Executivo.

Art. 13. Somente a partir do embarque do passageiro se dará o início da cobrança
do serviço.

Parágrafo único. Será dada total liberdade ao passageiro quanto à escolha entre
os veículos estacionados no ponto para a prestação do serviço de táxi. 

Art.  14.  O  estacionamento  de  veículos  táxis  só  poderá  se  dar  nos  pontos
estabelecidos pelo Município, com a devida sinalização regulamentar horizontal e vertical.

Art. 15. Os atuais pontos de estacionamento do serviço de táxi são os descritos no
ANEXO II do presente Decreto.

Art.  16.  Qualquer  ponto  de  estacionamento  de  táxi  poderá,  em  atenção  ao
interesse público, ser extinto, transferido, ampliado ou reduzido, assim como o número de
vagas para os veículos de táxi.

Parágrafo único.  No caso de redução do número de vagas,  serão transferidos
aqueles que contarem com menor tempo de prestação de serviço no ponto de estacionamento. 
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Art. 17. Havendo passageiro no ponto sem que exista no local veículo disponível,
fica permitido a qualquer outro táxi realizar o serviço.

Art. 18.  Constituem deveres e obrigações do permissionário, além dos previstos
na Lei Municipal nº 3.196/2016:

I - manter as características fixadas para o veículo;
II -  realizar  a adequada manutenção ao veículo e seus equipamentos  para que

estes estejam sempre em perfeitas condições de conservação e funcionamento, controlando o
seu uso e vistoriando-os permanentemente;

III - providenciar para que o veículo porte o conjunto de equipamentos exigidos;
IV -  controlar  e  fazer  com  que  no  veículo  estejam  todos  os  documentos

determinados e nos locais indicados;
V – apresentar e manter o veículo em perfeita condição de conforto, segurança e

higiene;
VI - cumprir rigorosamente as determinações da Prefeitura Municipal e as normas

deste Regulamento;
VII – cumprir as determinações da fiscalização, e sempre que solicitado, fornecer

dados estatísticos e/ou quaisquer elementos para fins de controle e conferência;
VIII - não ceder ou transferir, seja a que título for, a permissão do serviço, 
IX -  não  confiar  a  direção  do  veículo  a  quem  não  esteja  autorizado  pelo

Município, 
X  -  controlar  e  fazer  com  que  seus  auxiliares  cumpram  rigorosamente  as

disposições do presente Regulamento;
XI - não paralisar os serviços de táxi;
XII - as demais obrigações previstas no artigo seguinte.

Art. 19. É dever do condutor do veículo táxi, além dos previstos na Legislação de
Trânsito:

I -  tratar  com  urbanidade  e  polidez  os  passageiros,  o  público  e  os  agentes
fiscalizadores;

II - trajar-se adequadamente ou dentro dos padrões porventura estabelecidos;
III -  receber  passageiros  no  seu  veículo  e  transportá-los  com  o  taxímetro
operando;
IV - conduzir o veículo ao destino solicitado pelo passageiro, fazendo o menor

percurso, salvo em caso de ruas intransitáveis, obras e/ou acidentes;
V- cobrar o valor exato da corrida, conforme tabela do Decreto Executivo;
VI - prestar os serviços somente com o veículo e seus equipamentos em perfeitas

condições de conservação, funcionamento, segurança e limpeza; 
VII - manter a inviolabilidade dos equipamentos;
VIII - portar todos os documentos exigidos, tanto os de natureza pessoal quanto

os relativos ao veículo e ao serviço;
IX - não ingerir bebida alcoólica em serviço;
X – não proceder a consertos ou lavagem de veículo no ponto ou logradouros

públicos;
XI - não se ausentar do veículo quando este estiver estacionado no ponto; 
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XII – respeitar a escala de trabalho;
XIII - não confiar a direção do veículo a terceiros não autorizados; 
XIV - cumprir rigorosamente as normas prescritas no presente Regulamento e nos

demais atos administrativos expedidos;
XV – cumprir as determinações emitidas pela fiscalização;
XVI - utilizar o cinto de segurança e exigir dos passageiros o seu uso;
XVII – não fumar cigarros ou assemelhados ou permitir que o façam no interior

do veículo.
XVIII – zelar pela limpeza, conservação e ordem do ponto;
XIX – estacionar o veículo dentro dos limites e demarcações do ponto, mantendo

a ordem de estacionamento estabelecida;
XX – auxiliar o embarque e desembarque de gestantes, crianças, pessoas idosas e

pessoas portadoras de mobilidade reduzida;
XXI – acomodar as bagagens do passageiro no porta-malas e retirá-las no término

do deslocamento;
XXII –  ao  encontrar  algum objeto  esquecido  pelo  passageiro  dentro  do  táxi,

deverá imediatamente levar ao local do ponto, com conhecimento dos demais colegas, se não
for possível contatar o legítimo dono;

XXIII – não realizar o transporte de passageiros além da capacidade permitida; 
XXIV – retirar o veículo do ponto sempre que precisar se afastar do mesmo; 
XXV  –  não  permitir  o  transporte  de  substâncias  inflamáveis,  explosivas  ou

perigosas à saúde humana.

Art. 20. Constitui infração toda ação ou omissão contrária às disposições legais,
respondendo  o  infrator  civil,  penal  e  administrativamente,  nos  termos  da  lei  e  seus
regulamentos.

Art. 21.  As infrações aos dispositivos legais, inclusive as cometidas pelos seus
auxiliares,  sujeitarão  os  permissionários  do  serviço  às  seguintes  penalidades  conforme  a
gravidade da falta, após a instauração do devido processo administrativo onde seja garantido o
contraditório e a ampla defesa:

I - Advertência por escrito;
II - Multa / Penalidade pecuniária;
III - Impedimento para prestação do serviço;
IV - Suspensão da permissão;
V - Cassação da permissão.

Art.  22.  A  inobservância  ao  disposto  neste  regulamento  será  classificada
conforme a sua gravidade em infração de natureza leve, média, grave ou gravíssima.

Art. 23. Será aplicada a penalidade de advertência por escrito a todas as infrações
de natureza leve.

§ 1º Classificam-se como de natureza leve as seguintes infrações:
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I - o condutor que estiver com a Carteira de Licença Individual vencida até 30
(trinta) dias;

II - o veículo apresentar defeito no sistema de iluminação, de sinalização, ou com
lâmpadas queimadas.

III  - deixar de manter atualizadas as informações sobre o condutor e o veículo
junto ao órgão responsável;

IV - utilizar veículo com a padronização visual em desacordo;
V - utilizar veículo sem o prefixo ou em desacordo;
VI - o condutor não auxiliar o embarque e desembarque de gestantes, crianças,

pessoas idosas e pessoas portadoras de mobilidade reduzida.
VII - o condutor não acomodar as bagagens do passageiro no porta malas e ou

não retirá-las no término do deslocamento.

§ 2º  Quando o condutor estiver com a Carteira de Licença Individual vencida,
deverá regularizar a situação no prazo de 72 (setenta e duas) horas, junto ao setor competente
do Poder Executivo Municipal.

§ 3º  No caso  de reincidência  de infração leve  no mesmo ano será aplicada  a
penalidade prevista na infração média. 

Art. 24. Será aplicada a penalidade de multa e/ou de impedimento para prestação
de serviço a todas as infrações de natureza média.

Parágrafo único.  Classificam-se como de natureza  média  as  seguintes
infrações:

I - o condutor estiver com a Carteira de Licença Individual vencida há mais de 30
(trinta) dias ou não a portar ou estiver com a mesma alterada ou rasurada;

II - o condutor prestar serviço em veículo de prefixos diversos daqueles para os
quais está cadastrado;

III -  o  condutor  estiver  portando  a  Carteira  de  Licença  Individual  de  outra
modalidade de transporte;

IV - não portar no veículo o crachá de identificação do condutor que estiver em
serviço;

V - o condutor não cumprir determinação estabelecida em Advertência; 
VI - abastecer o veículo com passageiros a bordo;
VII - não manter o veículo em atividade pelo período determinado.
VIII - permitir o transporte de substâncias inflamáveis, explosivas ou perigosas à

saúde humana;
IX - ocorrer reincidência em infração leve conforme prevê o § 3º do Art. 23.

Art. 25. Será aplicada a penalidade de multa e suspensão da permissão de até 15
(quinze) dias a todas as infrações de natureza grave.

Parágrafo único. Classificam-se como de natureza grave as seguintes infrações:
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I - não portar no veículo o Selo de Conformidade, ou estar com o mesmo vencido,
alterado ou rasurado;

II -  utilizar  veículo  reserva  sem autorização,  ou estar  com a  mesma  vencida,
alterada ou rasurada; 

III - conduzir o veículo com excesso de lotação;
IV - conduzir o veículo em más condições de higiene, conservação ou com as

partes envidraçadas danificadas;
V - o condutor demonstrar falta de urbanidade com a fiscalização e/ou usuários; 
VI -  conduzir  com ou permitir  o  uso de  cigarros  ou  assemelhados  acesos  no

interior do veículo;
VII - o condutor ou passageiro(s) não estiver(em) usando o cinto de segurança;
VIII – o permissionário e/ou seus auxiliares não cumprirem a jornada mínima de

trabalho; 
IX - não cumprir determinações emitidas pelo órgão gestor ou por seus agentes de

fiscalização.

Art. 26.  Será aplicada a penalidade de multa e suspensão da permissão de, no
mínimo 30 (trinta) dias, a todas as infrações de natureza gravíssima.

§ 1º Classificam-se como de natureza gravíssima as seguintes infrações:

I - confiar a direção a motorista não cadastrado;
II - não apresentar à fiscalização os documentos que lhe forem exigidos;
III - praticar ato de obstrução da ação fiscal ou desacato aos Fiscais Municipais;
IV - utilizar veículo não cadastrado para o Serviço de Transporte Individual de

Passageiros.

§ 2º Para a infração prevista no inciso IV do § 1º deste artigo será aplicada a multa
para a penalidade de natureza gravíssima, multiplicada por 5 (cinco).

Art. 27.  Considerar-se-á reincidência toda infração cometida com incidência no
mesmo parágrafo e inciso, dentro do ano vigente.

Art. 28. Os valores das multas/penalidade pecuniária decorrentes das infrações no
serviço de táxi no Município de Restinga Sêca, nos termos do § 2º do art. 35 da Lei Municipal
nº 3.196/2016, são os seguintes:

I - Para as infrações de natureza média será aplicada multa/penalidade pecuniária
no valor de 5 (cinco) VRM (Valor de Referência Municipal);

II - Para as infrações de natureza grave será aplicada multa/penalidade pecuniária
no valor de 10 (dez) VRM;

III -  Para  as  infrações  de  natureza  gravíssima  será  aplicada  multa/penalidade
pecuniária no valor de 15 (quinze) VRM.

Parágrafo único.  A reincidência em infração punida com penalidade pecuniária
dará ensejo à sua cominação em dobro.
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Art. 29.  A pena de cassação consiste na revogação da outorga feita pelo Poder
Público Municipal ao permissionário do serviço de táxi e será imposta ao infrator que:

I  - infringir,  pela  terceira  vez,  as  infrações  classificadas  de  natureza  grave  e
gravíssima no período do ano vigente.

II - ceder ou transferir seja a que título for a permissão concedida.
III -  deixar  de  preencher  os  requisitos  legais  apresentados  no  momento  da

concessão da permissão. 

Art. 30. As penalidades previstas nesta Lei não excluem as penalidades previstas
no Código de Trânsito Brasileiro.

Art. 31. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, aos 3 de novembro de 2016.

MAURO SCHÜNKE 
                               Prefeito Municipal
Registre-se e publique-se.

CAMILA DA SILVA XAVIER
   Coordenadora Administrativa
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ANEXO I 

PADRONIZAÇÃO VISUAL
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ANEXO II

LOCALIZAÇÃO DOS PONTOS – ZONA URBANA

Localização Nº Táxis

1. PRAÇA DOMINGOS MOSTARDEIRO - Av. Júlio de Castilhos 5  6
2. RODOVIÁRIA - Rua José Celestino Alves (Praça Domingos Mostardeiro) 7
3. AVENIDA – CENTRO - Av. Júlio de Castilhos, em frente ao número 385 3
4. HOSPITAL - Rua Moisés Cantarelli, em frente ao Hospital 1
5. CORSAN - Av. Júlio de Castilhos, em frente ao Escritório da Corsan 1
6. BAIRRO SÃO LUIZ 1
7. BAIRRO BELA VISTA/IBERÊ CAMARGO 1
8. AVENIDA – Av. Júlio de Castilhos, em frente ao número 905 1
9. VILA PELIZARO/DISTRITO INDUSTRIAL  (excluir) 1

LOCALIZAÇÃO DOS PONTOS – ZONA RURAL

Localização Nº Táxis

1. SÃO MIGUEL VELHO – RS 149, em frente à EMEF Manuel A. Carvalho 1
2. SÃO MIGUEL NOVO – RST 287, acesso à EMEF Dezidério Fuzer 1
3. SANTUÁRIO – junto à Casa da Quarta Colônia 1
4. BARRO VERMELHO 1

ANEXO III

REGRAS DE PONTUAÇÃO



Decreto nº 72/2016 – fl 13

Art. 6° inciso I
Tempo de execução da atividade de motorista de táxi Pontuação

30 ou mais anos 30
29 anos 29
28 anos 28
27 anos 27
26 anos 26
25 anos 25
24 anos 24
23 anos 23
22 anos 22
21 anos 21
20 anos 20
19 anos 19
18 anos 18
17 anos 17
16 anos 16
15 anos 15
14 anos 14
13 anos 13
12 anos 12
11 anos 11
10 anos 10
09 anos 09
08 anos 08
07 anos 07
06 anos 06
05 anos 05
04 anos 04
03 anos 03
02 anos 02
01 ano 01
Menos que 01 ano 00

Art. 6° inciso II
Tempo de execução da atividade de motorista auxiliar de táxi Pontuação

30 ou mais anos 22,50
29 anos 21,75
28 anos 21,00
27 anos 20,25
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26 anos 19,50
25 anos 18,75
24 anos 18,00
23 anos 17,25
22 anos 16,50
21 anos 15,75
20 anos 15,00
19 anos 14,25
18 anos 13,50
17 anos 12,75
16 anos 12,00
15 anos 11,25
14 anos 10,50
13 anos 9,75
12 anos 9,00
11 anos 8,25
10 anos 7,50
09 anos 6,75
08 anos 6,00
07 anos 5,25
06 anos 4,50
05 anos 3,75
04 anos 3,00
03 anos 2,25
02 anos 1,50
01 ano 0,75
Menos de 01 ano 00

Art. 6° inciso III

Serão descontados 0,10 pontos por cada ponto confirmado em documento emitido
pelo Detran da jurisdição de habilitação do licitante ou por meio de pesquisa junto pelo site do
órgão na internet nos últimos 60 meses, sem limitação.

Art. 6° inciso IV

Tempo de residência no Município Pontuação
30 ou mais anos 7,50
29 anos 7,25
28 anos 7,00
27 anos 6,75
26 anos 6,50
25 anos 6,25
24 anos 6,00
23 anos 5,75
22 anos 5,50
21 anos 5,25
20 anos 5,00
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19 anos 4,75
18 anos 4,50
17 anos 4,25
16 anos 4,00
15 anos 3,75
14 anos 3,50
13 anos 3,25
12 anos 3,00
11 anos 2,75
10 anos 2,50
Menos de 10 anos desclassific

ado

Art. 6° inciso V
Tempo de Habilitação – CNH Pontuação

30 ou mais anos 7,50
29 anos 7,25
28 anos 7,00
27 anos 6,75
26 anos 6,50
25 anos 6,25
24 anos 6,00
23 anos 5,75
22 anos 5,50
21 anos 5,25
20 anos 5,00
19 anos 4,75
18 anos 4,50
17 anos 4,25
16 anos 4,00
15 anos 3,75
14 anos 3,50
13 anos 3,25
12 anos 3,00
11 anos 2,75
10 anos 2,50
09 anos 2,25
08 anos 2,00
07 anos 1,75
06 anos 1,50
05 anos 1,25
04 anos 1,00
03 anos 0,75
02 anos 0,50
01 ano 0,25
Menos de 01 ano 00
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