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LEI MUNICIPAL N° 2.682/11 – de 03 de novembro de 2011 

“Institui o serviço de moto-táxi do Município de Goiatuba, 

e da outras providencias” 

 

A CÂMARA MUNICIPAL DE GOIATUBA, Estado de Goiás, APROVOU e eu, 

Prefeito Municipal, SANCIONO a seguinte lei: 

 

Art. 1º - Fica instituído no Município de Goiatuba o serviço de transporte individual de 

passageiros, através de motocicletas, denominado Moto-Táxi. 

 

Art. 2º- O transporte individual de passageiros em motocicletas no Município de Goiatuba, 

denominado Moto-Táxi, constitui serviço de interesse público, que somente poderá ser 

executado mediante prévia e expressa permissão da Prefeitura Municipal de Goiatuba 

através do termo de permissão e alvará de licença nas condições estabelecidas pelo Poder 

Executivo Municipal. 

 

Art. 3º - A Superintendência Municipal de Trânsito de Goiatuba-SMT é responsável pelo 

planejamento, gestão, cadastro, controle e fiscalização do sistema de transporte individual 

de passageiro. 

 

Art. 4º - A exploração do serviço de transporte de passageiros por meio de Moto-Táxi será 

permitida exclusivamente, a: 

 

I - Profissional autônomo, proprietário de 01(uma) motocicleta; 

II- Empresa legalmente constituída (Empreendedor Individual); 

 

Art. 5º - Com relação à administração dos serviços de Moto-Táxi serão competências da 

Superintendência Municipal de Transito – SMT: 

 

a) Autorizar a emissão de novas permissões; 

b) Decidir, em última instância administrativa, os recursos sobre qualquer infração à 

presente Lei; 

c) Aplicar penalidades, nos casos de infração a presente Lei ou a seus regulamentos. 

 

Art. 6º- O serviço instituído por esta Lei não exclui a permanência e o contínuo 

aperfeiçoamento técnico e operacional dos outros serviços integrantes do Sistema de 

Trânsito Individual de passageiro, em proteção dos interesses dos usuários e do interesse 

coletivo de maior fluidez e trafegabilidade viária. 

 

Art. 7º - Na prestação do serviço, o condutor deverá atender as seguintes obrigações: 

 

I – transportar um só passageiro por deslocamento; 

II - possuir proteção interna (touca) descartável para capacete de segurança de uso do 

passageiro; 
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III – possuir colete na cor vermelha com o número do prefixo em preto para a identificação 

da pessoa física autorizada pelo Município, à prestação dos serviços de que trata a presente 

Lei; 

IV – possuir capacete na cor vermelha com o número do prefixo em preto;  

V – possuir seguro de vida e acidentes pessoais para o condutor, passageiro e terceiros, que 

cubra despesas médico-hospitalares; 

 

Art. 8º - Os veículos destinados ao serviço deverão atender, obrigatoriamente, às seguintes 

exigências, sem prejuízo de outras estabelecidas por Lei: 

 

I – contar com, no máximo, 4(quatro) anos  de fabricação; 

II – possuir entre 125(cento e vinte e cinco) e 200(duzentas) cilindradas; 

III – possuir protetores de isolamento do escapamento, para evitar queimaduras; 

IV – possuir protetores metálicos afixados na parte lateral e posterior do veiculo, destinados 

à sustentação e apoio do passageiro; 

V – possuir pintura automotiva, do tanque de combustível e o protetor do cano de descarga 

(carenagens), na cor vermelha e número do prefixo do moto-taxista em preto, em padrão a 

ser determinado pela Superintendência Municipal de Trânsito – SMT; 

VI – possuir emplacamento no município de Goiatuba- GO, bem como estar com o 

licenciamento atualizado no exercício do ano fiscal vigente; 

VII – possuir 02 (duas) antenas retráteis para proteção anti-cerol na parte frontal da 

motocicleta. 

 

§ 1º - Os veículos em operação deverão ser submetidos à vistoria técnica inicial e periódica, 

a cada período de 6 (seis) meses, a ser realizada pelo órgão gestor do trânsito no âmbito 

municipal, concedendo-se prazo de trinta dias,  para adequação do veiculo às exigências da 

Lei. 

 

§ 2º - No período de que trata o parágrafo anterior, o serviço deverá ficar suspenso. 

 

Art. 9º - As pessoas físicas e/ou Empreendedor Individual, prestadoras dos serviços de que 

trata esta Lei deverão atender, obrigatoriamente, às seguintes exigências, sem prejuízo de 

outras estabelecidas por Lei: 

 

I – ter o veículo registrado em seu nome e estar com sua documentação completa e 

atualizada; 

II – estar inscrito junto ao órgão competente da Prefeitura Municipal; 

III – ter idade mínima de 21 (vinte e um anos); 

IV – ter carteira de habilitação especifica para a categoria, expedida há pelo menos um ano 

da data da solicitação, constando na CNH que exerce atividade remunerada; 

V – apresentar certidão negativa criminal expedida pelo Foro da comarca de Goiatuba, 

renovável a cada ano; 

VI – possuir sempre consigo o competente alvará de licença da atividade; 

VII – apresentar histórico da habilitação fornecido pelo Departamento Estadual de Trânsito 

- DETRAN-GO (PA2), contendo no máximo 19 pontos já pontuados; 
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VIII – apresentar documento da motocicleta a ser utilizada na prestação dos serviços 

instituídos por esta Lei; 

 IX – apresentar ficha de antecedentes criminais; 

 

Art.10 – Será admitido um auxiliar para cada moto-táxi, desde que previamente cadastrado 

na Superintendência Municipal de Transito - SMT e atendidos os mesmo requisitos exigidos 

aos condutores autorizados. 

 

Art.11 – O valor da tarifa a ser cobrada pelo serviço de que trata esta lei, será aferido por 

taxímetro, ou outro dispositivo aprovado pelo Órgão Executivo de Trânsito do Município, e 

estabelecido por ato do Chefe do Executivo Municipal, com base em planilha, observando-

se o Regulamento. 

 

Art.12 – O condutor permissionário de motocicletas deverá fazer: 

 

I – curso de primeiros socorros; 

II – exame psicológico de aptidão; 

III – curso de direção defensiva a ser ministrado pelo Departamento de Educação para o 

Trânsito do Órgão Executivo de Trânsito do Município. 

 

Art.13 – Os permissionários serão cadastrados como autônomos e/ou como Pessoa Jurídica 

(Empreendedor Individual), no cadastro de Contribuinte da Prefeitura Municipal de 

Goiatuba e terão o Imposto Sobre Serviços - ISS calculado nos termos estabelecidos pelo 

Código Tributário Municipal e pela Lei Complementar 123. 

 

Art.14 – Ao permissionário que desrespeitar as normas estabelecidas pelo Regulamento 

serão aplicadas as seguintes penalidades: 

 

I – suspensão da permissão por 02(dois) meses, após o condutor atingir 03(três) infrações; 

II – revogação da permissão após o condutor atingir mais de 03(três) infrações. 

 

Art.15 – Constitui infração toda ação ou omissão contrária às disposições desta Lei, 

respondendo o infrator civil e administrativamente, nos termos desta Lei. 

 

Art.16 – O Município ajuizará ação regressiva contra o prestador de serviço de Moto-Táxi 

que, com culpa ou dolo, causar prejuízo aos cofres públicos. 

 

Art.17 – As infrações a qualquer dos dispositivos desta Lei sujeitam as pessoas operadoras 

do serviço, conforme a gravidade da falta, às seguintes penalidades: 

 

I – Advertência; 

II – penalidade pecuniária; 

III – apreensão do veiculo automotor; 

IV – suspensão temporária da autorização; 

V – cassação da autorização.  
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Art.18 – A advertência será sempre por escrito e será imputada pelo chefe do órgão gestor 

do trânsito no Município toda vez que o prestador de serviços: 

 

I – infringir os regulamentos, portarias e outras exigências impostas por normas ditadas pelo 

órgão gestor do transporte e trânsito do Município; 

II – tiver contra si comprovadas denúncias de prestação de serviço de forma atentatória ou 

perigosa a passageiros e pedestres. 

 

Art.19 – Será imposta pena de suspensão ao prestador de serviços que: 

 

I – descaracterizar a moto, retirando-lhe os equipamentos de segurança exigidos pela 

presente Lei e seu regulamento; 

II – não regularizar o veículo no prazo estipulado pela SMT; 

III - reincidir na prática de infrações apenadas com advertência ou penalidade pecuniária. 

 

Art. 20 – A pena de cassação será imposta ao prestador de serviço de Moto-Táxi que, por 

qualquer forma, transferir, ceder, emprestar, comercializar, ou permitir que alguém utilize o 

veiculo para exploração da atividade, de forma ilegal e sem autorização. 

 

Art. 21 – Dar-se-á a apreensão do veículo automotor sempre que este se mantiver em 

serviço, mesmo depois de verificado por vistoria que não atende às exigências do art.8º, 

incisos I ao VI e seus dois parágrafos. 

 

§ 1º - Nos casos de apreensão, o veículo apreendido será recolhido ao depósito da 

Prefeitura, e a devolução proceder-se-á somente depois da assinatura de termo de 

comprometimento de que o veículo se adequará às exigências legais no prazo previsto no § 

1º, do art.8º. 

 

§ 2º - O infrator será responsável pelas despesas que tiverem sido feitas com a apreensão, 

com o transporte e com o depósito. 

 

§ 3º - Também se dará a apreensão do veículo no caso de prestação de serviço sem a devida 

autorização do Poder Público, caso em que o infrator ainda se sujeitará a uma multa de 

50(cinquenta) UFMGO. 

 

§ 4º - No caso do parágrafo anterior, a devolução do veículo dar-se-á somente após prova do 

pagamento da multa respectiva ou sua caução, quando interposta defesa. 

 

Art. 22 – No caso de não ser reclamado e retirado dentro de 03(três) meses, o veículo 

apreendido será vendido em hasta pública pela Prefeitura, sendo aplicada a importância 

apurada na indenização das multas e despesas de que trata o artigo anterior e entregue 

qualquer saldo ao proprietário, mediante requerimento devidamente instituído e processado. 

 

Art. 23 – O prestador de serviços que cobrar valor maior que a tarifa regulamentar está 

sujeito à aplicação de uma pena de 50(cinquenta) UFMGO. 
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Art. 24 - Constatado a infração pela autoridade, será lavrado o respectivo auto, em duas 

vias, onde conste: 

 

I – o dia, o mês, a hora e o lugar em que foi lavrado; 

II – o nome de quem lavrou; 

III – o relato do fato da infração cometida;  

IV – o nome do infrator e a placa do veículo; 

V – a disposição infringida; 

VI – a assinatura de quem o lavrou, do infrator e de duas testemunhas capazes, se houver; 

VII – o endereço das testemunhas; 

 

§1º - A segunda via do auto será entregue ao autuado. 

 

§2º - Recusando-se o infrator a assinar o auto, o autuante certificará a recusa, colhendo a 

assinatura de duas testemunhas.  

 

Art. 25 – O infrator poderá apresentar defesa em requerimento dirigido à Junta 

Administrativa de Recursos de Infrações (JARI), de forma fundamentada e com as provas 

que desejar produzir, no prazo de cinco (05) dias úteis a contar da data do recebimento do 

auto de infração. 

 

Art. 26 - Julgada improcedente a defesa, ou não sendo apresentada no prazo previsto, será 

imposta a penalidade ao infrator. 

 

Art. 27 - Quanto ao ponto de estacionamento: 

 

a) o estacionamento somente será permitido em pontos regulamentados e criados por 

portaria da Superintendência Municipal de Transito - SMT, em locais de interesse público, 

sem prejuízo para o trânsito e estética da cidade; 

b) a Portaria fixará, para cada ponto de estacionamento, o respectivo número de ordem, a 

situação, área utilizável e a quantidade de motocicletas; 

c) qualquer ponto de estacionamento poderá ser, por motivo de interesse público, extinto, 

transferido, ampliado ou diminuído. 

 

Art. 28 – Os veículos autorizados para os serviços de moto-taxi poderão circular livremente 

em busca de passageiros e apanhá-los onde solicitados, conforme o disposto no 

Regulamento. 

 

Art. 29 – Ficará rescindida a permissão nas seguintes hipóteses: 

 

I – inadimplência do permissionário relativamente aos tributos e taxas municipais, que 

incidem sobre o serviço, bem como todos demais tributos que incidam sobre o veículo; 

II – caso o veículo seja conduzido por pessoa não habilitada na forma da legislação vigente. 
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Art. 30 – A Superintendência Municipal de Transito – SMT e os Mototaxistas já 

credenciados deverão adaptar-se as exigências desta Lei, dentro de 90(noventa) dias 

contados da data de sua publicação. 

 

Art. 31 - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, garantindo ao Executivo 

Municipal o prazo de 90 (noventa) dias para a sua regulamentação, revogando-se as 

disposições em contrário, em especial a Lei 2.589/10, de 22 de fevereiro de 2010. 

 

GABINETE DO PREFEITO DE GOIATUBA, Estado de Goiás, aos três dias do 

mês de novembro do ano dois mil e onze (03/11/2011). 

 

 

 

 

 

MARCELO VERCESI COELHO 

Prefeito Municipal 
 

 

 

 

 

 

 
CERTIDÃO 

 

Certifico que a        Lei  Municipal nº 2.682/11    foi publicado 

em placard da Prefeitura M. de Goiatuba-Go no dia  03/11/2011 

__________________________________________________ 

 Servidor matrícula  nº 2.664 
 

 

 

 

 


