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Pelo presente encaminhamos a essa Egregia Casa 0 Projeto de Lei n.o 101/11,

'desta data, 0 qual Disciplina a atividade desempenhada pelo motociclista profissional - Motoboy -

na prestagao de servigo de tele-entrega, entrega ou coleta de documentos, pequenos volumes e

afins, no ambito do Municipio de Carazinho, para apreciagao sob Regime de Urg€mcia.

Justifica-se 0 presente projeto de lei devido a necessidade de regulamentagao local

sobre 0 servigo de transporte remunerado de mercadorias desempenhado pelos motoboys, em

conformidade com 0 que estabelece 0 C6digo de Transito Brasileiro, em seu Artigo 139-B e a Lei

Federal n,o 12.009/09, que entrou em vigor no dia 1° de agosto de 2010.

A exigencia de que 0 condutor tenha curso especializado para 0 exercicio da

atividade, foi imposta pelo CONTRAN, atraves da publicagao da Resolugao n.o 350, razao pela qual

optamos por disponibilizar um perfodo de 60 (sessenta dias) ap6s a publicagao da referida Lei, p~ra

que os motoboys adaptam-se as novas regras. 0 curso sera ministrado pelo 6rgao executivo de

transito do Estado ou por 6rgaos, entidades e instituigoes por ele autorizados, com carga horaria

total de 30 horas-aula.

Outre requisito importante para 0 exercicio da atividade e a concessao de alvara, que

sera concedida apenas aos condutores que obedecerem as exigencias previstas na presente lei.
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Disciplina a atividade desempenhada pe/o motociclista
profissiona/ - Motoboy - na prestat;ao de servit;o de te/e-
entrega, entrega ou co/eta de documentos, pequenos
volumes e afins, no ambito do Municipio de Carazinho.

SECAO I
DO OBJETO

Art. 1° Esta Lei disciplina, no ambito do Municipio de Carazinho, a atividade
desempenhada pelo motociclista profissional - Motoboy, na presta9ao do servi90 de tele-
entrega, entrega ou coleta de documentos, pequenos volumes e afins, mediante a utiliza9ao
de motocicletas.

Art. 2° 0 servi90 descrito no Art. 1° somente podera ser prestado, por
motociclista profissional devidamente licenciado para 0 exercicio de tal atividade, atraves da
concessao de alvara, e inscrito em cadastro municipal de motociclistas profissionais, a ser
criado pelo Departamento Municipal de Transito, nas condi90es estabelecidas nesta Lei e nos
atos normativos dela decorrentes.

SECAO II
DO CREOENCIAMENTO OA PESSOA JURiOICA

Art. 3° A pessoa juridica, constituida na forma desta Lei, para a explora9ao
do servi90, sera outorgado Termo de Credenciamento, no qual constarao seus direitos e
obriga90es.

Paragrafo Unico. A autoriza9ao para executar 0 servi90, no caso previsto no
"caput" deste artigo, compreende a expedi9ao do Termo de Credenciamento e da Licen9a,
bem como do cadastro mencionado no Art. 6° desta Lei, relativamente ao motociclista
profissional de cada motocicleta.

Art. 4° 0 credenciamento da pessoa juridica, nos termos do Art. 3° desta Lei,
esta sujeito ao atendimento das seguintes exigencias, bem como de outras que poderao ser
estabelecidas pelo Departamento Municipal de Transito:

I - dispor de sede no Municipio de Carazinho;
II - estar inscrita no Cadastro de Contribuintes;
111- estar inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas (CNPJ);
IV - apresentar os seguintes documentos:

a) Certidao negativa de debito da receita Federal;
b) Certidao negativa de debito da Procuradoria da Fazenda Nacional;
c) Certidao negativa de debito de tributos do Municipio de Carazinho;
d) Certidao comprobat6ria de regularidade perante 0 Instituto Nacional do

Segura Social (INSSJ; #



e) Certidao comprobat6ria de regularidade perante 0 Fundo de Garantia par
Tempo de Serviyo (FGTS);

f) Contrato Social ou ato constitutivo, bem como sua ultima alterayao,
quando for 0 caso, registrado no Cart6rio de Registro Civil das Pessoas
JUridicas ou na Junta Comercial do Estado do Rio Grande do SuI.

Panlgrafo Unico. 0 Termo de Credenciamento podera ser cancelado a
qualquer tempo, em razao do interesse publico, devidamente fundamentado, sem quaisquer
direitos a indenizayao.

Art. 5° A pessoa jurfdica devera apresentar ao Departamento Municipal de
Transito, sempre que solicitado, relayao de todos os motociclistas profissionais, bem como
fornecer qualquer outra informayao pertinente a atividade autorizada.

SECAO III
DO CADASTRO DO MOTOCICLISTA PROFISSIONAL

Art. 6° Na operayao do serviyo, 0 motociclista profissional devera portar
cartao que comprove a licenya e a inscriyao no cadastro, com prazo de validade, alem de um
adesivo a ser colocado da traseira do bau, no formato de uma elipse, fundo branco e numeros
pretos, correspondendo ao numero da licenya, a ser fornecido pelo Departamento Municipal
de Tn:insito.

Paragrafo Unico. A licenya para a atividade de motociclista profissional e 0

documento pessoal e intransferfvel, pelo qual e autorizada a utilizayao de motocicleta para a
prestayao do serviyo a que se refere esta Lei.

Art. 7° Para obter a licenya 0 motorista profissional devera atender aos
seguintes requisitos:

1- ter completado 21 (vinte e um) anos;
II - apresentar Carteira Nacional de Habilitayao (CNH), com habilitayao na

categoria, expedida ha pelo menos 2 (dois) anos;
III - ser aprovado em curso especializado, nos termos da regulamentayao do

IV - apresentar comprovante ou declarayao de endereyo;
V - apresentar certid6es de antecedentes criminais expedida pela Justiya

Estadual e Federal;
VI - apresentar mota de sua propriedade, devidamente aprovada em vistoria,

ou de propriedade de empresa prestadora destes serviyos;
VII - estar inscrito no Cadastro de Contribuintes Municipal;
VIII - nao estar vinculado e nao ser permissionario de qualquer outra

autorizayao para operayao de serviyos de transporte de passageiros;

§ 10 Sera negada a licenya e a inscri<;ao no cadastro, se constar dos
documentos referidos no inciso V do caput deste artigo, mandado de prisao expedido contra 0
interessado.



§ 2° 0 veiculo licenciado poderc~ ser substitufdo por outro, desde que
obedecidos os requisitos desta legislal;ao.

§ 3° Para 0 exercicio da atividade e necessario 0 uso de colete de seguranl;a
com dispositivos retrorrefletivos, nos termos da regulamental;ao do CONTRAN.

Art. 80 A Iicenl;a tem validade anual, devendo ser renovada nos 30 (trinta)
dias que antecederem 0 seu vencimento.

Paragrafo Unico. Se a licenl;a e 0 cadastro nao forem renovados dentro do
prazo serao automaticamente cancelados.

Art. 90 A motocicleta a ser utilizada no servil;o deve ser Iicenciada e
registrada pelo DETRAN/RS, quanta a especie e categoria, nos termos do C6digo de Transito
Brasileiro, alem de ter as seguintes caracterfsticas:

I - ser original de fabrica;
,,- ter, no maximo, 10 (dez) anos, exclufdo 0 ana de fabrical;ao;
111- possuir cilindrada minima de 100 C.c.;
IV - possuir registro e os equipamentos obrigat6rios definidos no C6digo de

Transito Brasileiro - CTB;
V - ser aprovado em vistoria anual pelo 6rgao competente;
VI - ser dotado de compartimento fechado, tipo bau, na forma estabelecida

em regulamental;ao pertinente.

Paragrafo Unico. Excepcionalmente, sera aceito veiculo com mais de 10
(d~A)anos de fabrical;ao e menos de 100 C.C.,desde que adquirido em data anterior a da
publical;ao desta Lei e aprovado em vistoria.

Art. 10. 0 transporte de gas de cozinha e de gal6es contendo agua mineral
somente podera ser realizado com 0 auxilio do sidecar ou no triciclo, nos termos de
regulamental;ao do CONTRAN.

Paragrafo Unico. E proibido 0 transporte de combustiveis, produtos
inflamaveis ou t6xicos, com excel;ao ao gas de cozinha.

Art. 11. Esta Lei entra em vigor na data de sua publical;ao, exercendo seus
efeitos ap6s decorridos 60 (sessenta) dias de sua publical;ao oficiaI.


