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Comissão Municipal de Fiscalização, Análise e Avaliação dos Taxistas (Portaria 079/2018) 

 

A Prefeitura Municipal de Arceburgo recomenda a prática na rotina de trabalho dos 

taxistas o emprego de trajes condizentes com a função, com o objetivo de 

profissionalizar ainda mais o serviço prestado através da conduta, postura e 

apresentação condizentes com a expectativa do serviço público de transporte de 

passageiros, regulamentado pela Lei Municipal nº 1.400/2006.  
 

Como todo prestador de serviços, o taxista deve prezar por uma boa apresentação 

pessoal. Isso faz com que o passageiro valorize mais o serviço, por receber um 

tratamento adequado em todos os momentos.  
 

Além das dicas observadas, o taxista deverá sempre respeitar OS SEUS DEVERES 

(expressos no artigo 5º da Lei Federal nº 12.468/2011) que dispõe sobre atender ao 

cliente com presteza e polidez; trajar-se adequadamente para a função; manter o 

veículo em boas condições de funcionamento e higiene; e, manter em dia a 

documentação do veículo exigida pelas autoridades competentes. 
 
 

São proibições expressas de uso de traje para o trabalho de taxista: 
 

a) Camiseta esportiva e ou camiseta regata; 

b) Camisa com estampas; 

c) Shorts; 

d) Calça esportiva, calça de moleton e outras calças assemelhadas; 

e) chinelos e outros similares; 

f) Gorros, bonés, capuz ou qualquer outro acessório que dificulte a identificação do 

taxista. 
 

O uso de Bermudas na altura do joelho é tolerável para tentar diminuir o desconforto 

causado pelas altas temperaturas durante o ano 

Contudo, observo que a vestimenta de bermudas tem acesso proibido em muitas 

empresas privadas e ou órgãos públicos, a exemplo dos Fóruns de Justiça. 
 

Mais informações podem ser consultadas no site da Prefeitura Municipal de 

Arceburgo:  
 

http://www.arceburgo.mg.gov.br/taxistas-servico-regular-do-transporte-publico/ 
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