
 

                            DECRETO nº 041/2022 - GAB/PMM DE, 12 de julho de 2022. 

 

“DISPÕE SOBRE A REVOGAÇÃO DO ARTIGO 11º DO DECRETO 

Nº 080/2021 QUE PASSA A TER A SEGUINTE REDAÇÃO E DÁ 

OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.  

 

EDER AZEVEDO MAGALHÃES, Prefeito Municipal de Muaná, usando das atribuições que 

lhe são conferidas por Lei, no artigo 92, IX da Lei Orgânica do Município; 

Considerando o disposto na Lei federal nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o 

Código de Trânsito Brasileiro, em especial o seu art. 21, o qual, dentre outros deveres, compete 

aos Municípios cumprir e fazer cumprir a legislação e as normas de trânsito, no âmbito de suas 

atribuições, planejar, projetar, regulamentar e operar o trânsito de veículos. 

Considerando o disposto na Lei federal nº 12.009, de 29 de julho de 2009, que 
regulamenta o exercício das atividades dos profissionais em transportes de passageiros - 
mototaxistas; 

Considerando o disposto nas Resoluções do Conselho Nacional de Trânsito - CONTRAN - 
nºs 203, de 29 de setembro de 2006, 356, de 2 de agosto de 2010, e 410, de 2 de agosto 
de 2012; 

Considerando o disposto na Lei Municipal nº 212/2016, que autoriza o Serviço de 
Transporte de Passageiros por Motocicleta na Cidade de Muaná-PA, e dá outras 
providências; 

 

DECRETA: 

 

CAPÍTULO I - DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 



 

Art. 1º Este Decreto suplementa a Lei federal nº 12.009, de 29 de julho de 2009, que 
regulamenta o exercício das atividades dos profissionais em transporte de passageiros, 
"mototaxista", em entrega de mercadorias e em serviço comunitário de rua, e 
"motoboy", com o uso de motocicleta, para dispor sobre regras de segurança dos serviços 
de transporte remunerado de mercadorias em motocicletas e motonetas - moto-frete -, 
estabelece regras gerais para a regulação deste serviço bem como o Serviço Municipal 
de Transporte Individual de Passageiros por Motocicleta – MOTOTAXI e da outras 
providências. 

§ 1º A exploração da atividade econômica desenvolvida pelo MOTOTAXI é condicionada 
à autorização da Administração Pública Municipal, por ato unilateral, precário, 
discricionário e com remuneração por ela tarifada. 

§ 2º A contratação do serviço prestado ao usuário do MOTOTAXI observará as normas de 
direito privado, sem a participação ou a responsabilidade do Poder Concedente.  

Art. 2º Para os efeitos deste Decreto entende-se por: 

I - MOTOTAXI: o Serviço Municipal de Transporte Individual de Passageiros por 
Motocicleta, prestado por veículo e condutor credenciados na forma deste Decreto; 

II - Autorizatário: mototaxista profissional autônomo registrado no departamento de 
trânsito Municipal, detentor de autorização de tráfego para prestar serviços na 
circunscrição do Município; 

III - condutor: autorizatário credenciado pelo departamento de trânsito Municipal para 
exercer a atividade de transporte remunerado individual de passageiro por motocicleta; 

IV - Autorização de Tráfego: documento comprovatório de credenciamento do condutor 
e do veículo no departamento de trânsito Municipal, imprescindível ao exercício da 
atividade de que trata este Decreto. 

V - Cadastro de Condutores do MOTOTAXI: registro de pré-cadastros e permanente dos 
condutores e dos veículos utilizados no MOTOTAXI, de elaboração e gestão a cargo do 
órgão municipal responsável pelo trânsito e o transporte. 

CAPÍTULO II - DOS REQUISITOS PARA CREDENCIAMENTO PERMANENTE 

 

Art. 3º Para o credenciamento no MOTOTAXI o candidato deverá atender aos seguintes 
requisitos: 



 

I - ter completado vinte e um anos de idade até a data de protocolo do requerimento de 
inscrição; 

II - possuir Carteira Nacional de Habilitação - CNH - na categoria "A", há pelo menos dois 
anos, com a inscrição "mototaxista" ou no campo de "observações"; 

III - possuir colete de segurança dotado de dispositivos retrorrefletivos, na cor amarela, 
nos termos da Resolução do Conselho Nacional de Trânsito - CONTRAN - nº 410, de 2 de 
agosto de 2012, que regulamenta os cursos especializados obrigatórios destinados a 
profissionais em transporte de passageiros (mototaxista) e em entrega de mercadorias 
(motofretista) que exerçam atividades remuneradas na condução de motocicletas e 
motonetas; 

IV - possuir capacete de segurança, com viseira ou óculos de proteção, nos termos da 
Resoluções do Conselho Nacional de Trânsito - CONTRAN - nºs 203, de 29 de setembro 
de 2006 que disciplina o uso de capacete para condutor e passageiro de motocicleta, 
motoneta, ciclomotor, triciclo motorizados e quadriciclo motorizado, e dá outras 
providências, dotado de dispositivos retrorrefletivos, nas cores vermelha e branca; 

V - estar aprovado em exame de curso profissionalizante para mototaxista, nos termos 
da Resolução CONTRAN - nº 410, de 2012, sendo considerados convalidados os cursos 
de especialização realizados com amparo na Resolução CONTRAN nº 350 , de 14 de junho 
de 2010; 

VI - ser proprietário do veículo ou ter a posse legítima do veículo, a qual pode ser 
comprovada com Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo - CLRV, emitido no 
Estado do Pará; com contrato de arrendamento mercantil - leasing - ou de financiamento 
em seu nome; ou com contrato de cessão de direitos e obrigações do veículo 
devidamente registrado em seu nome em cartório.  

§ 1º O curso e o exame para condutor de que trata o inciso V serão ministrados pela 
entidade de classe credenciada, diretamente ou por intermédio de empresa contratada, 
devendo observar a carga horária, o conteúdo e os demais critérios disciplinados nos 
Anexos da Resolução CONTRAN nº 410, de 2012, além das prescrições disciplinadas por 
Resolução do órgão municipal responsável pelo trânsito e o transporte. 

§ 2º O exame de que trata o § 1º, de caráter eliminatório, será composto de prova escrita 
e prática, devendo esta ser realizada prioritariamente em veículo do cursando, não se 
obrigando o Poder Concedente a prover veículo para tal finalidade. 

§ 3º Para a Pré-inscrição no Departamento de Transporte do Município de Muaná o 
candidato apresentará o original e cópia dos seguintes documentos: 



 

I - carteira de identidade; 

II - título de eleitor, em dia com a obrigação eleitoral; 

III - comprovante de residência há pelo menos noventa dias ou declaração de residência, 
nos termos da Lei Federal 7.115, de 29 de agosto de 1983; 

IV - comprovante de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF; 

V - certidões negativas criminais da justiça Estadual e Federal, renováveis a cada cinco 
anos; 

VI – curso básico de direção defensiva, para os condutores que não possuem CNH – 
Carteira Nacional de Habilitação. 

§ 4º O Pré-cadastro permanecerá aberto no prazo de 30 (trinta) dias para inscrição dos 
candidatos para cadastro de reserva no departamento de transporte no Município de 
Muaná, com o fim de permitir que estes apresentem os documentos constantes do art. 
3º, § 3º do Decreto.  

Art. 4º Para efeito do credenciamento de que trata o art. 3º, os veículos deverão, nos 
termos da Resolução CONTRAN nº 356, de 2011, dispor de: 

I - dispositivo de proteção para pernas e motor, fixado em sua estrutura, obedecidas as 
especificações do fabricante no tocante à instalação; 

II - dispositivo aparador de linha, fixado no guidom do veículo; 

III - motores com potência mínima de cento e vinte e cinco cilindradas com, no máximo, 
cinco anos de fabricação para permanência no sistema, e até três anos para ingresso no 
serviço;  

IV - alças metálicas, traseira e lateral, destinadas ao apoio do passageiro; 

V - compartimento para a acomodação de capacetes e bagagem de mão, desde que esta 
última não exceda a quatro quilogramas e possa ser acomodada no seu interior, podendo 
o seu comprimento exceder a extremidade traseira do veículo em até quinze 
centímetros. 

Parágrafo único. Além das exigências de que trata o caput, o veículo também deverá 
atender à padronização visual, com tanque de combustível pintado ou adesivado na cor 
branca, contendo o número da Autorização de Tráfego na cor azul báltico em letras 
helvéticas. 

CAPÍTULO III - DA EXPEDIÇÃO DA AUTORIZAÇÃO DE TRÁFEGO PROVISORIAMENTE 



 

Art. 5º A Autorização de Tráfego conterá: 

I - o número total de 320 (trezentos e vinte) mototaxistas mais o cadastro de reservas 
registrados no Departamento de Transporte, autorizados provisoriamente respeitando o 
prazo do §4 do Art. 3º, até que seja emitida sua autorização permanente; 

II - nome do autorizatário; 

III - número de registro na camisa e placa do veículo credenciado pelo departamento de 
Transporte. 

Art. 6º A autorização de tráfego será renovada anualmente pela entidade de classe, em 
conformidade com as normas estabelecidas pelo órgão municipal competente. 

§ 1º A Autorização de Tráfego será concedida em caráter individual, vedada a sua 
utilização por outrem, salvo que o seu preposto atender todos os requisitos deste decreto 
e está cadastrado junto ao departamento de transporte Municipal.  

Art. 7º O órgão municipal responsável pelo trânsito e transporte expedirá normas 
relativas às características dos veículos e os equipamentos necessários à prestação de 
serviço pela Secretaria de transporte de Muaná. 

CAPÍTULO VI - DAS PENALIDADES 

Art. 8. O condutor de veículo flagrado em desacordo com as exigências deste Decreto, do 
departamento de transito do Município e demais prescrições legais está sujeito às 
seguintes penalidades: 

I - advertência escrita; 

II - multa; 

III - suspensão ou cassação da Autorização de Tráfego. 

§ 1º O condutor que receber, no período de um ano, três advertências escritas ou quando 
tiver suspensa a sua Autorização de Tráfego, ficará inabilitado até a aprovação em curso 
de reabilitação, promovido pelo órgão de classe credenciado. 

§ 2º O condutor flagrado em estado de embriaguez ou sob o efeito de substância 
psicoativa que determine dependência terá o seu credenciamento no Secretaria de 
transporte cassado definitivamente, sem prejuízo das sanções de natureza administrativa 
e penal previstas no art. 306 da Lei nº 9.503 , de 23 de setembro de 1997, que institui o 
Código de Trânsito Brasileiro. 



 

Art. 9º. O registro referente à aplicação das penas de advertência, multa ou suspensão 
será cancelado caso, no período de um ano, contado da data da aplicação da última 
penalidade, o infrator não reincida. 

Art. 10º. A prestação irregular do serviço de que trata este Decreto importará em 
remoção do veículo, sem prejuízo das demais sanções legais. 

Art. 11º.  Para efeito de credenciamento permanente os mototaxistas deverão obedecer 
os seguintes prazos que iniciarão a contar a partir da publicação deste Decreto:  

§1º 30 dias para dar entrada no credenciamento no Departamento de trânsito Municipal 
com o protocolo da solicitação da CNH do órgão estadual - DETRAN; 

§2º findo o prazo do parágrafo §1º os mototaxistas terão 180 dias para finalizar o 
processo de retirada da CNH provisória; 

§3º findo o prazo do parágrafo §2º os mototaxistas terão 730 dias de carência para 
finalizar o processo de retirada da CNH definitiva;  

§4º 365 dias para regularizar as Motos junto ao Departamento de trânsito Municipal. 

 

Art. 12º. Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação. 

 

Publique-se, Registre-se e Cumpra-se. 

 

Muaná-PA, 12 de julho 2022. 

 

 


