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Regulamenta o exerc{cio das atividades dos
profissionais  em  transporte  de  passageiros"mototaxista".

CAPITUL0 I
DAS DISPOSICOES PRELIMINARES

Art.   1°   0   servigo   de  transportes   de  passageiros   em   motocicletas   -   motofaxi,  no
Municipio  do Magalhaes Barata/PA,  obe`dece  as  normas  especificas  estabelecidas por
esta Lei.

Paragrafo   iinico.   0   servico   de   mototalii   e   de   utilidade   ptiblica,   executado   por
particulares,  por  autorizagao  do  Poder  Phblico,  com  prazo  determinado,  renovavel
anualmente.

CApfTUL0 11
D0 SERVIC0 DE MOTOTAXI

Art.  2°  0  servigo  de mototaxi  destina-se ao  atendimento  de  localidades que,  por suas
condie6es  viarias,  topograficas,  urbanas  ou  por  qualquer  outro  motivo,  nao  sejam
adequadamente atendidas pelos demais meios de transporte.

Art.  3°  0  Servieo  de  mototaxi  restringe-se  ao  transporte  de  urn  passageiro  por  vez,
remunerado mediante o pagamento de tarifa.

Art. 4° A prestacao do servigo de mototaxi e vinculada as Areas de Atendimento, cujo
perimetro e os pontos de parada serao estabelecidos pelo Poder Ptiblico,

Art.  5° Cada Area de Atendimento tera fixado o quantitativo de motocicletas a serem
utilizadas na prestagao do servigo de mototaxi.

Pafagrafo  tinico.  0  quantitativo  de  motocicletas  em  cada  Area  de  Atendimento  sera
revisto,  sempre  que  necessario,  garantindo-se  o  prazo  das  autorizag6es  anteriormente
concedidas.

CApiTUL0 HI
D0 MOTOTAXISTA

Secao I
Da Autoriza¢ao para Mototaxista

Art.  6° A autorizagao para a prestapao do  servigo  de motofaxi  sera concedida aos que
comprovarem o atendimento aos seguintes requisitos:
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I -ter completado vinte e urn anos;

11 ~ possuir habilitagao, por pelo memos 2 dois anos, na categoria;

Ill -  ser  aprovado  em  curso  especializado,  mos  termos  da  regulamentapao  do
Conselho Nacional
de Transito - CONTRAN;

IV - apresentar atestado de sabde;

V -nao ser titular de outra autorizacao para mototcki;

VI - nao ter tido sua autorizagao cassada, em razao de penalidade aplicada pelo
Poder Pdblico Municipal, no servi9o de mototaxi ou em qualquer outro servico
de transporte concedido, permitido ou autorizado pelo Municipio.

Secao H

Dos Deveres do Mototaxista

Art. 7° Sao deveres do mototaxista:

I  -  obedecer as  normas do  C6digo  de Transito  Brasileira,  aplicaveis  a esp6cie,
bern como a toda sua regulamentagao, incluindo o disposto nesta Lei;

11 - portar documentagao necessaria para a prestag5o do servieo, expedido pelo
6rgfro competente;

Ill  -  usar  em  servigo  roupas  condizentes  com  a  fungao  de  atendimento  ao
ptiblico, ficando vedado o uso de camisetas regatas e bermudas;

IV  -  vestir  colete  de  seguranga  dotado  de  dispositivos  retro  refletivos,  mos
termos da regulamentacao do CONTRAN;

V - usaf capacete com viseira e colocar a disposigao do passageiro o mesmo tipo
de capacete, para uso durante o transporte;

VI -disponibilizar touca descartave] aos passageiros;

VII -tratar o passageiro com urbanidade e polidez;

VIII - contratar seguro de acidentes pessoais em favor dos passageiros, facultada
a contratapao coletiva por mototaxistas da mesma area delimitada;

IX- recusar o transporte de:

a) passageiros que nao queiram usar capacete;
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b) passageiros com bagagem al6m da permitida no paragrafo `iinico deste artigo;

c) passageiros com crianea no colo;

d) crianga com menos de dez anos.

Paragrafo tinico.  Para os efeitos desta Lei, entende-se como bagagem permitida,
aquela acondicionada em mochila ou sacola, com alga e condurida a tiracolo do
passageiro.

CApiTUL0 IV
DA MOTOCICLETA

Art.  8° As motocicletas a serem utilizadas na prestagao do servigo de motofaxi, al6m de
atender   aos   requisitos   estabelecidos   na   legislagao   federal,   deverao   apresentar   as
seguintes caracteristicas :

I -maximo de cinco anos de uso;

11 -mais de cento e vinte e cinco cilindradas;

Ill - alga metalica lateral na qual o passageiro possa segurar-se;

IV  -  identificagao  contendo  a  palavra  "Mototaxi"  com  a  respectiva  Area  de
Atendimento;

V   -   isolamento   lateral   do   cano   de   descarga   para  evitar   queimaduras   ao
passageiro;

VI - antena frontal  de protecao contra fios ou linhas  impregnadas  de material
cortante.

Paragrafo thico. Anualmente 6rgao competente efetuafa a vistoria de seguranga
veicular para verificar a satisfagao de todos os requisitos exigidos para os fins a
que se destina a motocicleta.

Art. 9° Cada motocicleta devera pertencer a urn mototaxista que sera o Titular da
Autorizapao, podendo inscrever urn auxiliar.

Paragrafo    tin].co.    Sao    vinculados    exclusivamente    a    uma    motocicleta    o
proprietalio e seu auxiliar.

CApfTULO V
DA VEICULACAO DE PROPAGANDA

Art.   10.   As  motocicletas  do  servigo  de  mototaxi  poderao  portar  dispositivos  com
veiculaeao de propaganda visual, desde que este nao prejudique a visibilidade das vias,
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ou de outros veiculos, ou de qualquer forma possa interferir na condugao da motocicleta
ou trazer risco de acidentes.

Art.  I 1. A veiculagao de propaganda em motocicletas de mototaxi dependera de licenga
expedida  pela  Prefeitura,  mediante  o  pagamento  de  taxa  e  vistoria  especifica  para
avaliacao do dispositivo.

CAPITUL0 VI
DA PRESTACA0 D0 SERVICO

Secao I
Da Autorizacao

Art.    12.    A   autorizagao   para   a   prestagao   do   servigo   de   motofaxi,   expedids
exclusivamente a pessoas naturais, tern natureza personalissima e sera outorgada pe]o
Poder Executivo, aos que atenderem aos requisitos definidos na legislagao em vigor,
ficando condicionada ao pagamento de taxa.

§  1° Mesmo que organizados em cooperativa, fica assegurado ao mototaxjsta o
carater individual da autorizacao do Municipio para a prestagao do servico.

&r2e°aAdeA#£Z[a£::t%:rpar:vE:teastna:aa°ttdzo:ervicoteravinculoespecificocomcada

Secao 11
Da Renovacao

Art.   13.   A  autorizagao  para  prestagao  do  servigo  de  mototaxi  deve  ser  renovada
anualmente,   sendo  necessaria  a  comprovacao   de  atendimento  todos  os  requisitos,
vedada a sua transfefencia, a qualquer titulo.

Art.   14.  0  mototaxista titular  podera transferir  o  seu  vinculo  para  outra  motocicleta,
ficando desabilitada a anterior para a prestacao de servigo de mototaxi.

Paragrafo  dnico.  Se  houver mototaxista auxiliar vinculado  a motocicleta desabilitada,
este podera ser vinculado a outra, a pedido do Titular, desde que ainda esteja dentro do
prazo da autoriza¢ao.

Secao Ill
Da extincao da Autorizacao do Mototaxista

Art.  15. Extjngue-se a autorizacao:
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I - pelo decurso do prazo, se nao renovada;

11 - pelo falecimento do titular;

Ill  -  pela  peTda  de  qualquer  dos  requisitos  para  o  exercicio  da  atividade,
constatada em vistoria peri6dica ou fiscalizagao;

IV - pelo nao atendimento a qualquer dos deveres previstos nesta Lei, constatado
pela autoridade municipal,  de  oficio ou a requerimento de usuario  do  servigo,
assegurada ampla defesa ao detentor da autorizacao;

V -  quando  comprovada,  em  processo judicial,  a utilizapao  do  veiculo,  com o
consentimento do condutor, para praticar, facilitar ou encobrir ato criminoso.

CApiTUL0 VII
DAS DISPOSICOES FINAIS

Art.16. A regulamentapao do Servieo de motofaxi fixara:

I - as Areas de Atendimento por motofaxi;

11 - o perimetro de deliinitagao de cada Area de Atendimento;

Ill - os pontos de parada de mototaxi dentro de cada Area de Atendimento;

IV - o quantitativo de motocicletas em cada Area de Atendimento;

V - a tarifa para cada Area de Atendimento.

Art.17. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicagao.

Gabinete da Prefeita de Magalhaes BarataffA, em 08 de julho de 2021.
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