
PROJETO DE LEI Nº     /2019.

Disciplina  o  Serviço  de  Transporte
Público  por  Mototáxi  do  Município  de
Itabira/MG e dá outras providências.

A Câmara Municipal de Itabira, por seus Vereadores,
considerando o art. 30, incisos I e II da Constituição Federal, aprovou, e eu, Prefeito
Municipal, sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º O Serviço de Transporte Público por Mototáxi
no Município de Itabira, obedecerá ao disposto nas Leis Federais nos 9.503, de 1997
e 12.009, de 2009, nos regulamentos nacionais de observância obrigatória e em
novas disposições normativas ou regulamentares que porventura forem editados.

Parágrafo  único.  Aos  veículos  de  aluguel
autorizatários  ou  permissionários  de  outros  Municípios  não  se  aplicam  as
disposições  disciplinares  desta  Lei,  ressalvando-se  o  exercício  do  poder
fiscalizatório relativo ao serviço clandestino de mototáxi.

Art. 2º Compete à Superintendência de Transportes
e  Trânsito,  da  Secretaria  Municipal  de  Obras,  Transportes  e  Trânsito,  o
gerenciamento, o planejamento, a regulamentação, a fiscalização e a aplicação de
medidas administrativas relativas às autorizações para a prestação do Serviço de
Transporte Público por Mototáxi no Município de Itabira.

CAPÍTULO I
DO REGIME JURÍDICO DO SERVIÇO MUNICIPAL
DE MOTOTÁXI 

Art.  3  O  serviço  de  transporte  remunerado  de
passageiros por meio de mototáxi constitui-se serviço público, podendo ser prestado
diretamente ou sob regime de autorização, Lei Federal nº 12.009, de 29 de julho de
2009 e a Resolução nº 356, de 2 de agosto de 2010.

Art.  4º  Considera-se  delegação,  a  título  precário,
mediante  autorização,  da  prestação  de  serviço  de  transporte  remunerado  de



passageiros  por  mototáxi,  feita  pelo  Município  à  pessoa  física  ou  jurídica  que
demonstre capacidade técnica para o desempenho continuado da atividade.

Art. 5º As delegações dos serviços serão sempre por
prazo determinado, calculado de forma a permitir a amortização do investimento, o
ressarcimento  dos custos  e o lucro admissível  em direito,  de forma a permitir  a
adoção de tarifas módicas aos usuários.

Parágrafo  único.  Findo  o  prazo  das  autorizações
referidas neste artigo, fixados em edital ou em regulamento específico, extinguem-se
os contratos de autorização firmados, devendo o Concedente promover, com base
em critérios legais e interesse de ambas as partes, a renovação ou encerramento da
autorização, do qual poderão participar os delegatários dos contratos extintos.

Art. 6º Para a interpretação desta Lei, considera-se:

I – Autorização de Tráfego – AT: documento emitido
pela Superintendência de Transportes e Trânsito que autoriza o veículo a operar no
Sistema de Transporte Público por Mototáxi do Município de Itabira;

II - Auto de Infração: registro escrito que documenta
e descreve a infração cometida;

III - cassação da autorização: devolução compulsória
da autorização por infração legal ou regulamentar;

IV  -  cassação  do  Registro  de  Condutor:
cancelamento compulsório do Registro do Condutor – RC para operar o serviço por
infração legal ou regulamentar;

V - CNH: Carteira Nacional de Habilitação;

VI  -  condutor:  condutor  auxiliar  ou  autorizatário
inscrito no cadastro de condutores de mototáxi da Superintendência de Transportes
e Trânsito;

VII  -  condutor  auxiliar:  condutor  autônomo  de
atividade  profissional,  vinculado  ao  autorizatário  ou  à  empresa  permissionária,
inscrito no cadastro de condutores de mototáxi da Superintendência de Transportes
e Trânsito;

VIII  -  CPAD: Comissão de Processo Administrativo
Disciplinar;



IX  -  frota:  número  de  veículos  vinculados  às
autorizações delegadas;

X - inclusão de veículo:  entrada de veículo para o
sistema de mototáxi em decorrência de aumento ou renovação da frota;

XI  -  Inmetro:  Instituto  Nacional  de  Metrologia,
Normalização e Qualidade Industrial;

XII  -  Instituição  Técnica  Licenciada  –  ITL:  órgão
credenciado pelo Inmetro para inspeção e verificação de veículos modificados;

XIII  -  Jada-Transportes:  Junta  Administrativa  da
Defesa da Autuação de Transportes de Itabira;

XIV  -  Jarit:  Junta  Administrativa  de  Recursos  de
Infrações de Transportes de Itabira;

 XV  -  operadores:  condutores  auxiliares,
autorizatários, empresas permissionárias;

XVI - autorização: ato administrativo discricionário e
unilateral pelo qual o Poder Público delega a terceiros a execução do Serviço de
Transporte Público por Mototáxi no Município de Itabira nas condições estabelecidas
de autorização, nesta Lei ou em normas complementares;

XVII  -  autorizatário: pessoa  física  ou  jurídica
detentora de autorização e inscrita no cadastro da Superintendência de Transportes
e Trânsito;

XVIII  -  autorizatário pessoa  jurídica:  empresa
detentora  de  autorizações  e  inscrita  no  cadastro  da  Superintendência  de
Transportes e Trânsito;

XIX  -  permuta:  troca  de  veículos  cadastrados  no
sistema de mototáxi da Superintendência de Transportes e Trânsito, realizada entre
autorizatários e/ou empresas permissionárias;

XX - poder concedente: o Poder Público titular dos
serviços municipais de mototáxi;

XXI - ponto de mototáxi:  local regulamentado para
estacionar o veículo Mototáxi e aguardar passageiro;

XXII  -  Registro  de  Condutor  –  RC:  documento
emitido pela Superintendência de Transportes e Trânsito que autoriza o condutor a
operar o serviço em veículo vinculado ao sistema de mototáxi;



XXIII - renúncia à autorização: devolução voluntária
da autorização;

XXIV  -  reserva  de  autorização:  interrupção
temporária da prestação do serviço requisitada pelo autorizatário ou pela empresa
permissionária;

XXV  -  substituição:  troca  de  veículo  na  mesma
autorização;

XXVI  -  suspensão  do  condutor:  proibição  de
conduzir a motocicleta em serviço por um período de tempo determinado;

XXVII  -  suspensão  da  autorização:  proibição  da
prestação do serviço por um período de tempo determinado;

XXVIII - Superintendência de Transportes e Trânsito:
Órgão Executivo de Transportes e Trânsito do Município de Itabira;

XXIX  -  transferência:  é  o  processo  de  cessão  da
autorização;

XXX - UPFM: Unidade Padrão Fiscal Municipal;

XXXI - usuário: indivíduo que utiliza o serviço público
de mototáxi;

XXXII  -  Veículo:  veículo  inscrito  no  Cadastro  de
Veículos/Motoáxi da Superintendência de Transportes e Trânsito; e

XXXIII  -  vistoria:  inspeção  veicular  realizada  pelo
Poder  Concedente  ou  por  entidade  por  ele  reconhecida  para  verificação  de
segurança, conservação, conforto, higiene, equipamentos e características definidas
na legislação federal, estadual e municipal, nesta Lei e em normas complementares.

CAPÍTULO II
DAS AUTORIZAÇÕES DO SERVIÇO MUNICIPAL
DE MOTOTÁXI

Art. 7º As autorizações para o Serviço Municipal de
Mototáxi  somente  serão  emitidas  pelo  Chefe  do  Poder  Executivo  após  a
Superintendência de Transportes e Trânsito analisar e aprovar os documentos que
serão exigidos por Decreto de regulamentação.



Art. 8º Cada autorizatário pessoa física deterá uma
única autorização e cada autorizatário pessoa jurídica um número mínimo de cinco e
máximo de dez autorizações na mesma categoria.

Parágrafo único. Para cada autorização delegada ao
autorizatário será admitido somente o cadastramento de um veículo.

Art.  9º  As  autorizações  delegadas  pelo  Poder
Concedente  para  prestação  do  Serviço  de  Transporte  Público  por  Mototáxi
obedecerão aos seguintes preceitos: caráter personalíssimo, intransferível, precário,
temporário,  inalienável,  impenhorável,  incomunicável,  extinguindo-se  nos  casos
previstos nesta Lei, em regulamento específico e nos relacionados abaixo:

I  -  advento  do  termo  contratual  estabelecido  no
edital;

II - falecimento do autorizatário;
III - invalidez permanente do autorizatário;
IV  -  incapacidade  do  autorizatário  declarada

judicialmente;
V - renúncia;
VI - rescisão;
VII - revogação;
VIII - anulação;
IX - encampação;
X - caducidade;
XI - cassação do registro do condutor autorizatário; e
XII  -  extinção  ou  falência  do  autorizatário  Pessoa

Jurídica ou insolvência civil do autorizatário Pessoa Física.

Parágrafo  único.  A  caducidade  da  autorização
poderá ser declarada pelo poder concedente quando:

a)  o  serviço  estiver  sendo  prestado  de  forma
inadequada  ou  deficiente,  tendo  por  base  as  normas,  critérios,  indicadores  e
parâmetros definidores da qualidade do serviço;

b)  o  autorizatário  descumprir  cláusulas  contratuais
ou disposições legais ou regulamentares concernentes à concessão;

c)  o  autorizatário  paralisar  o  serviço  ou  concorrer
para tanto, ressalvadas as hipóteses decorrentes de caso fortuito ou força maior;

d) o autorizatário perder as condições econômicas,
técnicas ou operacionais para manter a adequada prestação do serviço concedido;



e)  o  autorizatário  não  cumprir  as  penalidades
impostas por infrações, nos devidos prazos; e

f) o autorizatário não atender a intimação do poder
concedente no sentido de regularizar a prestação do serviço.

CAPÍTULO III
DOS VEÍCULOS

Art.  10.  Os  veículos  disponibilizados  para  a
prestação do Serviço de Transporte Público por Mototáxi deverão ter os seguintes
requisitos:

I - modelo a ser definido em regulamento;

II - registro como veículo de passageiro na categoria
aluguel;

III  -  autorização do órgão municipal,  para registro,
nos termos do art.  135 do Código de Trânsito  Brasileiro  e art.  1º  da Resolução
Contran nº 356, de 2010;

IV - dispositivos de proteção para pernas e motor em
caso de tombamento, conforme Anexo IV da Resolução Contran nº 356, de 2010 ou
outra que vier a substituí-la;

V - dispositivo aparador de linha, fixado no guidão do
veículo (corta pipas);

VI - dispositivo de fixação permanente ou removível,
para a espécie passageiro, vedada a utilização do mesmo veículo para atividades de
motofrete;

VII - alças metálicas, traseiras e laterais, para apoio
dos passageiros;

VIII  -  dispor  de  dois  capacetes  com  viseiras  ou
óculos de proteção, para utilização do condutor e dos passageiros.

IX – Potência mínima de 125cc (cento e vinte e cinto
celindradas).

Parágrafo único:  O veículo que está cadastrado no
Sistema de Mototáxi será obrigatoriamente substituído por outro mais novo, até o
último dia útil do mês de dezembro do ano em que completar 12 (doze) anos de
fabricação.



CAPÍTULO IV
DA POLÍTICA TARIFÁRIA

Art.  11.  O  Poder  Executivo  fixará  as  tarifas  do
Serviço de Transporte Público por Mototáxi através de decreto e regulamentará a
metodologia de cálculo a ser observada, podendo as mesmas serem diferenciadas
em função das características técnicas e dos custos específicos provenientes do
atendimento aos distintos segmentos de usuários e de serviços.

Parágrafo único. Quando for necessário reajuste da
tarifa, deverá a Superintendência de Transportes e Trânsito submeter a proposta
para deliberação do Conselho Municipal de Transportes e Trânsito.

Art. 12. O preço das tarifas contemplará o reembolso
do valor do investimento necessário aos serviços, o ressarcimento dos custos de
manutenção  e  o  lucro  admitido  em  direito,  considerando  o  tempo  máximo  dos
contratos de autorização firmados.

§  1º  As  tarifas  deverão  ser  revistas  sempre  que
necessário  ao  equilíbrio  econômico-financeiro  dos  serviços,  considerando-se  as
variáveis incidentes admitidas em regulamento.

CAPÍTULO V
DAS INFRAÇÕES E DAS PENAS

Art. 13. Os operadores submeter-se-ão às sanções
decorrentes  do  descumprimento  das  disposições  legais,  regulamentares  e
contratuais  relativas  aos serviços,  em especial  às sanções previstas  no Anexo I
desta Lei e regulamento específico.

Parágrafo único. Outras infrações, assim como suas
respectivas codificações poderão ser criadas por meio de decreto regulamentar.

Art.  14.  O  poder  de  Polícia  Administrativa  será
exercido pela Superintendência de Transportes e Trânsito,  que terá competência
para apuração das infrações e aplicação das penalidades previstas nesta Lei e em
regulamento.

Art. 15. Dependendo de sua natureza ou tipicidade,
as infrações poderão ser  constatadas pela fiscalização em campo,  eletrônica ou
administrativamente.



Art.  16.  A  inobservância  da  legislação  e  dos
regulamentos  municipais,  nos  aspectos  específicos  aos  Serviço  de  Transporte
Público  por  Mototáxi  e  aos  requisitos  e  documentos  relativos  às  autorizações,
sujeitam  os  autorizatários  às  seguintes  penalidades  e  medidas  cautelares,
antecedentes ou incidentes do processo administrativo:

I - advertência por escrito;
II - multa;
III - suspensão do condutor;
IV - suspensão da autorização;
V - cassação do registro de condutor auxiliar;
VI  - cassação  da  autorização/registro  de  condutor

autorizatário;
VII  - cassação  das  autorizações  de  autorizatário

pessoa jurídica;
VIII - retenção do veículo;
IX - recolhimento da Autorização de Tráfego;
X - remoção do veículo;
XI - recolhimento do Registro de Condutor;
XII - impedimento de tramitação de requerimento; e
XIII  -  impedimento  de  operar  enquanto  estiver

exercendo cargo de confiança ou eletivo na administração pública.

Art.  17.  As  multas  aplicadas  obedecerão  os
seguintes critérios:

a) leve: doze UPFM;
b) média: vinte e três UPFM;
c) grave: trinta UPFM; e
d) gravíssima: oitenta e três UPFM.

Art. 18. A penalidade de advertência por escrito será
aplicada nos  casos cuja  infração  for  de  natureza leve,  não sendo reincidente  o
infrator, na mesma infração.

Art. 19. As multas não terão caráter compensatório
ou indenizatório e serão aplicadas sem prejuízo da responsabilidade administrativa,
civil ou criminal do autorizatário.

Art.  20.  O  autorizatário  será  responsável  pelo
pagamento das multas aplicadas aos condutores auxiliares a eles vinculados no
momento da constatação da infração.



Art.  21.  O  autorizatário  será  responsável  pela
identificação, quando solicitada formalmente pela Superintendência de Transportes
e Trânsito, do condutor não identificado no momento da constatação da infração.

Art.  22. A autuação, aplicação ou cumprimento de
penalidade não desobrigam o autorizatário de corrigir a falta correspondente.

Art.  23.  A  cada  multa  aplicada  corresponderá  um
número  de  pontos  que  será  anotado  no  prontuário  do  operador  infrator,
independente da autorização a que estiver vinculado, conforme o seguinte critério:

a) multa leve: três pontos;
b) multa média: quatro pontos;
c) multa grave: cinco pontos; e
d) multa gravíssima: sete pontos.

Art. 24. Para efeito de apuração de reincidência de
infração, será considerado o período de trezentos e sessenta e cinco dias anteriores
ao cometimento da mesma.

Art.  25.  Os  pontos  anotados  no  prontuário  do
operador terão validade pelo prazo de três anos da ocorrência dos fatos que os
originaram.

Art. 26. Quando a pontuação dos operadores atingir
os  limites  previstos  nesta  Lei,  será  instaurado o  devido  processo  administrativo,
garantido  o  contraditório  e  ampla  defesa,  cabendo  ao  Superintendente  da
Superintendência de Transportes e Trânsito a aplicabilidade da penalidade cabível.

Art. 27. A suspensão do condutor será aplicada nos
casos previstos nesta Lei, e nos casos abaixo:

I - quando o condutor for preso em flagrante delito
ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente enquanto
perdurar a prisão ou vigorar o mandado;

II - quando o condutor for denunciado pelo Ministério
Público pela prática de infração considerada grave, durante toda a tramitação do
processo criminal.



Art.  28.  A  penalidade  de  suspensão  do  condutor
poderá ser transformada em multa nos casos de cancelamento da autorização ou
baixa de Registro de Condutor auxiliar e seus valores serão fixados nas seguintes
proporções:

I - infração leve: quarenta e duas UPFM;
II - infração média: oitenta e três UPFM;
III - infração grave: cento e vinte e cinco UPFM; e
IV - infração gravíssima: duzentos e oito UPFM.

Art. 29. A penalidade de suspensão da autorização
será aplicada como resultado de Processo Administrativo, garantido o contraditório e
a ampla defesa, por até trinta dias.

Art.  30.  A penalidade  de  cassação  do registro  do
condutor auxiliar dar-se-á, além daquelas hipóteses previstas no anexo desta Lei e
em regulamento específico, também quando a pontuação prevista nesta Lei atingir o
limite de quarenta pontos, após processo administrativo previsto nesta Lei.

§ 1º Para efeito de cassação, as incidências citadas
serão computadas dentro de um período de trezentos e sessenta e cinco dias.

§  2º  O  condutor  auxiliar  que  for  condenado
criminalmente  com decisão  judicial  Transitada  em Julgado  terá  seu  Registro  de
Condutor cassado.

Art.  31.  A  penalidade  de  cassação  da
autorização/registro de condutor autorizatário dar-se-á, após processo administrativo
previsto nesta Lei:

I - nas hipóteses previstas no Anexo I desta Lei;

II - no regulamento específico; e

III  -  quando  a  pontuação  prevista  nesta  Lei
ultrapassar o limite de sessenta e cinco pontos.

§ 1º Para efeito de cassação, as incidências citadas
no  caput deste  artigo  serão  computadas  dentro  de  um  período  de  trezentos  e
sessenta e cinco dias.



§  2º  O  autorizatário  que  for  condenado
criminalmente, com decisão judicial Transitada em Julgado, terá a autorização e o
registro de condutor cassados.

Art. 32. A penalidade de cassação das autorizações
de  autorizatário  pessoa  jurídica dar-se-á,  além  daquelas  hipóteses  previstas  no
Anexo I desta Lei e em regulamento específico, também quando a pontuação atingir
o limite de quarenta pontos.

Art. 33. A aplicação da penalidade de cassação será
precedida do respectivo processo administrativo, garantido o contraditório e a ampla
defesa,  instaurado  por  portaria  do  Superintendente  da  Superintendência  de
Transportes e Trânsito obedecendo aos prazos previstos em legislação própria e
conduzidos pela Comissão de Processo Administrativo Disciplinar – CPAD.

Art.  34.  As  medidas  administrativas  poderão  ser
aplicadas concomitantemente às penalidades previstas nesta Lei.

CAPÍTULO VI
DO PROCESSO ADMINISTRATIVO

Art.  35.  Constatada  a  infração,  será  lavrado  o
respectivo  Auto  de  Infração,  que  originará  a  notificação  a  ser  enviada  aos
operadores com as penalidades e/ou medidas administrativas previstas nesta Lei ou
em regulamento.

§ 1º São autoridades competentes para fiscalizar e
lavrar  auto  de  infração,  os  Agentes  da  Autoridade  de  Trânsito,  os  Fiscais  de
Transportes e o Superintendente de Transportes e Trânsito.

§  2º  Lavrado  o  respectivo  auto  de  infração,  a
Superintendência de Transportes e Trânsito  expedirá,  no prazo máximo de trinta
dias  contados  da  data  do  cometimento  da  infração,  a  Notificação  da  Autuação
dirigida ao autorizatário infrator.

§ 3º Quando utilizada a remessa postal, a expedição
se caracterizará pela entrega da Notificação da Autuação à empresa responsável
por seu envio.

§  4º  A  Notificação  da  Autuação  devolvida  por
desatualização de endereço ou qualquer outra informação cadastral dos operadores,
será considerada válida para todos os efeitos.

§ 5º A não expedição da Notificação da Autuação no
prazo previsto no § 2º deste Artigo ensejará o arquivamento do Auto de Infração.



§ 6º Da Notificação da Autuação constará a data do
término do prazo para a apresentação da Defesa da Autuação pelo autorizatário
infrator,  que não será inferior a quinze dias, contados da data da Notificação da
Autuação ou publicação por edital.

§ 7º A Notificação far-se-á:

I  -  por  via  postal  ou  telegráfica,  com  prova  de
recebimento;

II  -  por ofício,  através de servidor  designado,  com
protocolo de recebimento; e

III  -  por  edital,  quando  resultarem  frustrados  os
meios referidos nos incisos I e II.

Art. 36. O Auto de Infração regulamentar conterá:

I - nome do operador, sempre que possível;

II - placa ou o chassi do veículo, exceto no caso de
autorização sem veículo;

III  -  marca  ou  modelo  do  veículo,  sempre  que
possível;

IV - local, data e hora da constatação da infração;

V - irregularidade constatada ou código da infração;
e

VI - identificação do agente.

Art.  37.  Contra  as  autuações  de  infração  de
transportes  dos  regulamentos  vigentes  impostas  pela  Superintendência  de
Transportes  e  Trânsito,  caberá  defesa  à  Jada  Transportes,  mediante  petição
protocolizada, tempestivamente, no órgão autuador.

§  1º  A  defesa  deverá  ser  interposta,  em  petição
inteligível,  dirigida ao Superintendente de Transportes e Trânsito do Município de
Itabira  e  devidamente  instruída  com  cópia  da  Notificação  e  com  todas  as
informações  que  possam  favorecer  a  defesa  do  autuado,  devidamente
acompanhado dos documentos comprobatórios.



§  2º  A  defesa  deverá  ser  protocolizada  na
Superintendência  de  Transportes  e  Trânsito,  que  emitirá  comprovante  de
recebimento para o defendente.

§  3º  Só  se  admitirá  defesa  contra  uma  única
autuação, sendo liminarmente desconhecida a defesa múltipla.

§ 4º Serão liminarmente desconhecidas as defesas
apócrifas.

§ 5º A defesa somente poderá ser interposta pelo
autorizatário infrator ou por representante legal, no caso de ser pessoa jurídica e/ou
procurador legalmente constituído.

§  6º  A  defesa  será  indeferida  de  plano  se  não
contiver os documentos necessários à comprovação das alegações.

Art. 38. As defesas serão julgadas preferencialmente
na ordem de protocolo.

Art. 39. O resultado do julgamento será comunicado
ao  defendente  através  de  notificação  enviada  a  parte  interessada,  no  endereço
constante do cadastro da Superintendência de Transportes e Trânsito.

Art.  40.  No  caso  de  Indeferimento  da  Defesa  da
Autuação, ou na hipótese de não ser a mesma apresentada, o Superintendente de
Transportes e Trânsito aplicará a penalidade.

Art.  41.  Aplicada  a  penalidade,  será  expedida  a
Notificação da Penalidade da qual poderá ser interposto recurso à Jarit, em última
instância administrativa.

Art. 42. A Notificação de Penalidade conterá:

I - nome do autorizatário;
II - nome do infrator, se possível;
III - dispositivo infringido e sua descrição;
IV - local, data e hora da constatação da infração;
V - identificação do agente;
VI  -  placa  ou  chassi  do  veículo,  sempre  que

possível; e
VII - número da autorização. 



Art.  43.  O recurso  deverá  ser  interposto  mediante
petição escrita dirigida ao presidente da Jarit.

Art.  44.  Da  Notificação  da  Penalidade  constará  a
data do término do prazo para a apresentação do recurso pelo autorizatário infrator,
que não será inferior a trinta dias, contados da data da Notificação da Penalidade ou
publicação por edital.

Art.  45.  O  recurso  deverá  ser  interposto,
tempestivamente,  em  petição  inteligível  e  devidamente  instruído  com  todas  as
informações  que  possam  favorecer  a  defesa  do  recorrente,  devidamente
acompanhado dos documentos comprobatórios.

§  1º  O  recurso  deverá  ser  protocolizado  na
Superintendência  de  Transportes  e  Trânsito,  que  emitirá  comprovante  de
recebimento para o recorrente.

§  2º  Só  se  admitirá  recurso  contra  uma  única
penalidade, sendo liminarmente desconhecido o recurso múltiplo.

§ 3º Serão liminarmente desconhecidos os recursos
interpostos fora do prazo e os apócrifos.

§ 4º O recurso somente poderá ser interposto pelo
autorizatário infrator ou por representante legal, no caso de ser pessoa jurídica e/ou
procurador legalmente constituído.

§  5º  O  recurso  será  indeferido  de  plano  se  não
contiver os documentos necessários à comprovação das alegações.

Art. 46. O recurso será declarado intempestivo pela
Jarit,  na  primeira  sessão  de  julgamento  realizada  após  a  constatação  de  sua
interposição fora de prazo.

Art.  47.  Os  recursos  serão  julgados
preferencialmente na ordem de protocolo.

Art. 48. O resultado do julgamento será comunicado
ao  recorrente  através  de  notificação  enviada  a  parte  interessada,  no  endereço
constante do cadastro da Superintendência de Transportes e Trânsito.



Art. 49. Aplica-se a fórmula de contagem de prazo
do Código de Processo Civil.

§ 1º A restituição de valores oriundos de recursos
providos,  cancelamento  de  Auto  de  infração  regulamentar,  pagamento  em
duplicidade  ou  lançamento  incorreto  será  feita  ao  operador  que  comprovar  o
pagamento ou à sua ordem.

§ 2º Cancelado o Auto de Infração regulamentar, a
pontuação respectiva será retirada do prontuário dos operadores envolvidos.

CAPÍTULO VII
DISPOSIÇÕES FINAIS

Art.  50. Os  valores  referentes  às  taxas  e  multas
previstas nesta Lei serão atualizados por decreto do Poder Executivo Municipal.

Art. 51 As receitas provenientes do gerenciamento,
assim  como  das  multas  aplicadas  sobre  aqueles  que  prestam  o  Serviço  de
Transporte Público por Mototáxi, deverão ser creditadas no Fundo de Assistência ao
Trânsito – Fatran, instituído pela Lei Municipal nº 3.647, de 5 de outubro de 2001.

Art.  52.  Os  casos  omissos  serão  dirimidos  pela
Superintendência de Transportes e Trânsito.

Art.  53. O Poder Executivo regulamentará esta Lei
no prazo de trinta dias, contados da data de sua publicação.

Art.  54. Esta Lei  entrará em vigor na data de sua
publicação.

Prefeitura Municipal de Itabira,       de      de 2019.

171º ano da Emancipação Política do Município
“Ano Municipal do Centenário de Luiz Menezes”

RONALDO LAGE MAGALHÃES
PREFEITO MUNICIPAL



ANEXO I

DESCRIÇÃO DAS INFRAÇÕES

Art. 1º São infrações referentes a condutores, além
das previstas no Código de Trânsito Brasileiro e legislação pertinente:

I - trajar-se inadequadamente, entendendo-se como adequado o uso de camisa com
mangas,  calça  comprida,  sapato,  bota  ou  tênis,  estar  vestido  com  colete  de
segurança  dotado  de  dispositivos  retrorrefletivos,  nos  termos  do  Anexo  III  da
Resolução Contran nº 356, de 2010, ou outra que vier a substituí-la.

Infrator: condutor do veículo
Infração: leve
Penalidade e Medida Administrativa: advertência por escrito na primeira incidência,
multa a partir da reincidência, suspensão de três dias a partir da terceira incidência e
abertura de processo administrativo conforme previsto nesta Lei.
Codificação: 12001

II - não renovar o Registro de Condutor até a data do seu vencimento.

Infrator: condutor do veículo
Infração: leve
Penalidade e Medida Administrativa: advertência por escrito na primeira incidência,
multa a partir da reincidência, suspensão de três dias a partir da terceira incidência e
abertura de processo administrativo conforme previsto nesta Lei.
Codificação: 12002

III - retardar propositadamente a marcha do veículo.

Infrator: condutor do veículo
Infração: leve
Penalidade e Medida Administrativa: advertência por escrito na primeira incidência,
multa a partir da reincidência, suspensão de três dias a partir da terceira incidência e
abertura de processo administrativo conforme previsto nesta Lei.
Codificação: 12003

IV - jogar objeto ou detrito na via pública. 

Infrator: condutor do veículo
Infração: leve
Penalidade e Medida Administrativa: advertência por escrito na primeira incidência,
multa a partir da reincidência, suspensão de três dias a partir da terceira incidência e
abertura de processo administrativo conforme previsto nesta Lei.
Codificação: 12004



V - prestar informação incorreta ao usuário.

Infrator: condutor do veículo
Infração: leve
Penalidade e Medida Administrativa: advertência por escrito na primeira incidência,
multa a partir da reincidência, suspensão de três dias a partir da terceira incidência e
abertura de processo administrativo conforme previsto nesta Lei.
Codificação: 12005

VI - embarcar ou desembarcar usuário em local proibido ou em desacordo com a
regulamentação da via.

Infrator: condutor do veículo
Infração: leve
Penalidade e Medida Administrativa: advertência por escrito na primeira incidência,
multa a partir da reincidência, suspensão de três dias a partir da terceira incidência e
abertura de processo administrativo conforme previsto nesta Lei.
Codificação: 12006

VII - transitar em local e/ou horário não permitido pela regulamentação da via.

Infrator: condutor do veículo
Infração: média
Penalidade e Medida Administrativa: multa a partir da primeira incidência, suspensão
de 6 (seis) dias a partir da terceira incidência e abertura de processo administrativo
conforme previsto nesta Lei.
Codificação: 12007

VIII - deixar de conduzir o usuário até o seu destino final, exceto quando ocorrer
interrupção involuntária da viagem.

Infrator: condutor do veículo
Infração: média
Penalidade e Medida Administrativa: multa a partir da primeira incidência, suspensão
de 6 (seis) dias a partir da terceira incidência e abertura de processo administrativo
conforme previsto nesta Lei.
Codificação: 12008

IX - aguardar o usuário em área de estacionamento proibido ou desrespeitando a
regulamentação da via.

Infrator: condutor do veículo
Infração: média
Penalidade e Medida Administrativa: multa a partir da primeira incidência, suspensão
de 6 (seis) dias a partir da terceira incidência e abertura de processo administrativo
conforme previsto nesta Lei.
Codificação: 12009



X  -  tratar  os  usuários,  os  agentes  de  fiscalização  ou  o  público  em  geral  sem
urbanidade e polidez.

Infrator: condutor do veículo
Infração: média
Penalidade e Medida Administrativa: multa a partir da primeira incidência, suspensão
de 6 (seis) dias a partir da terceira incidência e abertura de processo administrativo
conforme previsto nesta Lei.
Codificação: 12010

XI - deixar de providenciar troco para o usuário.

Infrator: condutor do veículo
Infração: média
Penalidade e Medida Administrativa: multa a partir da primeira incidência, suspensão
de 6 (seis) dias a partir da terceira incidência e abertura de processo administrativo
conforme previsto nesta Lei.
Codificação: 12011

XIII  -  não  manter  o  Registro  de  Condutor  visível  ao  usuário  ou  na  posição
determinada pela Superintendência de Transportes e Trânsito.

Infrator: condutor do veículo
Infração: média
Penalidade e Medida Administrativa: advertência por escrito na primeira incidência,
multa a partir da reincidência, suspensão de seis dias a partir da terceira incidência e
abertura de processo administrativo conforme previsto nesta Lei.
Codificação: 12013

XIV - perturbar a ordem pública nas imediações do ponto de mototáxi.

Infrator: condutor do veículo
Infração: média
Penalidade e Medida Administrativa: multa a partir da primeira incidência, suspensão
de 6 (seis) dias a partir da terceira incidência e abertura de processo administrativo
conforme previsto nesta Lei.
Codificação: 12014

XV - afixar publicidade não autorizada nas imediações do ponto de mototáxi.

Infrator: condutor do veículo
Infração: média
Penalidade e Medida Administrativa: multa a partir da primeira incidência, suspensão
de seis dias a partir  da terceira incidência e abertura de processo administrativo
conforme previsto nesta Lei.
Codificação: 12015



XVI  -  Instalar  mobiliário  urbano  nas  imediações  do  ponto  de  mototáxi  sem
autorização.

Infrator: condutor do veículo
Infração: média
Penalidade e Medida Administrativa: multa a partir da primeira incidência, suspensão
de seis dias a partir  da terceira incidência e abertura de processo administrativo
conforme previsto nesta Lei.
Codificação: 12016

XVII - deixar de providenciar outro mototáxi para o usuário no caso de interrupção
involuntária da viagem.

Infrator: condutor do veículo
Infração: média
Penalidade e Medida Administrativa: multa a partir da primeira incidência, suspensão
de seis dias a partir  da terceira incidência e abertura de processo administrativo
conforme previsto nesta Lei.
Codificação: 12017

XVIII - abastecer o veículo quando estiver com usuário.

Infrator: condutor do veículo
Infração: média
Penalidade e Medida Administrativa: multa a partir da primeira incidência, suspensão
de seis dias a partir  da terceira incidência e abertura de processo administrativo
conforme previsto nesta Lei.
Codificação: 12018

XIX -  operar o veículo utilizando telefone celular ou fone de ouvido conectado a
aparelhagem sonora.

Infrator: condutor do veículo
Infração: média
Penalidade e Medida Administrativa: multa a partir da primeira incidência, suspensão
de seis dias a partir  da terceira incidência e abertura de processo administrativo
conforme previsto nesta Lei.
Codificação: 12019

XX - não restituir valores recebidos indevidamente.

Infrator: condutor do veículo
Infração: grave
Penalidade e Medida Administrativa: multa a partir da primeira incidência, suspensão
de dez dias a partir  da terceira incidência e abertura de processo administrativo
conforme previsto nesta Lei.
Codificação: 12020



XXI - impedir ou dificultar o trabalho dos agentes da fiscalização ou a realização de
estudos por pessoal credenciado pela Superintendência de Transportes e Trânsito.

Infrator: condutor do veículo
Infração: grave
Penalidade e Medida Administrativa: multa a partir da primeira incidência, suspensão
de dez dias a partir  da terceira incidência e abertura de processo administrativo
conforme previsto nesta Lei.
Codificação: 12021

XXII - angariar usuário utilizando meios ou artifícios de concorrência desleal.

Infrator: condutor do veículo
Infração: grave
Penalidade e Medida Administrativa: multa a partir da primeira incidência, suspensão
de dez dias a partir  da terceira incidência e abertura de processo administrativo
conforme previsto nesta Lei.
Codificação: 12022

XXIII - abandonar o veículo enquanto estiver estacionado no ponto de mototáxi.

Infrator: condutor do veículo
Infração: grave
Penalidade e Medida Administrativa: multa a partir da primeira incidência, suspensão
de dez dias a partir  da terceira incidência e abertura de processo administrativo
conforme previsto nesta Lei.
Codificação: 12023

XXIV - recusar atendimento ao usuário em preferência a outrem, salvo nos casos de
gestantes, doentes, deficientes físicos ou idosos.

Infrator: condutor do veículo
Infração: grave
Penalidade e Medida Administrativa: multa a partir da primeira incidência, suspensão
de dez dias a partir  da terceira incidência e abertura de processo administrativo
conforme previsto nesta Lei.
Codificação: 12024

XXV -  recusar  atendimento  ao  usuário,  salvo  em situações  em que  este  possa
causar danos ao veículo e/ou ao condutor.

Infrator: condutor do veículo
Infração: grave
Penalidade e Medida Administrativa: multa a partir da primeira incidência, suspensão
de dez dias a partir  da terceira incidência e abertura de processo administrativo
conforme previsto nesta Lei.
Codificação: 12025



XXVI - manter-se sem ética e decoro moral.

Infrator: condutor do veículo
Infração: gravíssima
Penalidade e Medida Administrativa: multa a partir da primeira incidência, suspensão
de quinze dias a partir da terceira incidência e abertura de processo administrativo
conforme previsto nesta Lei.
Codificação: 12026

XXVII - conduzir o veículo com lotação acima da permitida pelo Poder Concedente.

Infrator: condutor do veículo
Infração: gravíssima
Penalidade e Medida Administrativa: multa a partir da primeira incidência, suspensão
de quinze dias a partir da terceira incidência, retenção do veículo até regularização e
abertura de processo administrativo conforme previsto nesta Lei.
Codificação: 12027

XXVIII - cobrar tarifa de mototáxi superior da estabelecida.

Infrator: condutor do veículo
Infração: gravíssima
Penalidade e Medida Administrativa: multa a partir da primeira incidência, suspensão
de quinze dias a partir da terceira incidência e abertura de processo administrativo
conforme previsto nesta Lei.
Codificação: 12028

XXIX - seguir itinerário mais extenso e desnecessário, salvo com autorização do
usuário.

Infrator: condutor do veículo
Infração: gravíssima
Penalidade e Medida Administrativa: multa a partir da primeira incidência, suspensão
de quinze dias a partir da terceira incidência e abertura de processo administrativo
conforme previsto nesta Lei.
Codificação: 12029

XXX  -  prestar  serviço  sem  utilização  do  mototaxímetro  quando  seu  uso  for
obrigatório.

Infrator: condutor do veículo
Infração: gravíssima
Penalidade e Medida Administrativa: multa a partir da primeira incidência, suspensão
de quinze dias a partir da terceira incidência e abertura de processo administrativo
conforme previsto nesta Lei.
Codificação: 12030



XXXI - acionar moto taxímetro sem o conhecimento do usuário.

Infrator: condutor do veículo
Infração: gravíssima
Penalidade e Medida Administrativa: multa a partir da primeira incidência, suspensão
de quinze dias a partir da terceira incidência e abertura de processo administrativo
conforme previsto nesta Lei.
Codificação: 12031

XXXII  -  dirigir  em  situações  que  ofereçam  risco  à  segurança  de  usuários  ou
terceiros.

Infrator: condutor do veículo
Infração: gravíssima
Penalidade e Medida Administrativa: multa a partir da primeira incidência, suspensão
de quinze dias a partir da terceira incidência e abertura de processo administrativo
conforme previsto nesta Lei.
Codificação: 12032

XXXIII - operar ou permitir a operação do veículo com a autorização cassada.

Infrator: condutor do veículo
Infração: gravíssima
Penalidade  e  Medida  Administrativa:  recolhimento  do  Registro  de  Condutor,
Recolhimento da Autorização de Tráfego e Remoção do veículo.
Codificação: 12033

XXXIV - praticar jogo de qualquer natureza nos pontos de mototáxi ou imediações,
quando em serviço.

Infrator: condutor do veículo
Infração: gravíssima
Penalidade e Medida Administrativa: multa a partir da primeira incidência, suspensão
de quinze dias a partir da terceira incidência e abertura de processo administrativo
conforme previsto nesta Lei.
Codificação: 12034

XXXV -  impedir  ou  dificultar  o  uso  de ponto  de  mototáxi  por  qualquer  condutor
cadastrado na Superintendência de Transportes e Trânsito.

Infrator: condutor do veículo
Infração: gravíssima
Penalidade e Medida Administrativa: multa a partir da primeira incidência, suspensão
de quinze dias a partir da terceira incidência, Remoção do veículo e abertura de
processo administrativo conforme previsto nesta Lei.
Codificação: 12035



XXXVI - ameaçar o agente de fiscalização.

Infrator: condutor do veículo
Infração: gravíssima
Penalidade e Medida Administrativa: multa a partir da primeira incidência, suspensão
de quinze dias a partir da terceira incidência, Remoção do veículo e abertura de
processo administrativo conforme previsto nesta Lei.
Codificação: 12036

XXXVII - ameaçar os demais operadores durante a prestação do serviço.

Infrator: condutor do veículo
Infração: gravíssima
Penalidade e Medida Administrativa: multa a partir da primeira incidência, suspensão
de quinze dias a partir da terceira incidência, Remoção do veículo e abertura de
processo administrativo conforme previsto nesta Lei.
Codificação: 12037

XXXVIII - exercer a atividade sob a influência de álcool ou qualquer outra substância
psicoativa que determine dependência.

Infrator: condutor do veículo
Penalidade  e  Medida  Administrativa:  recolhimento  do  Registro  de  Condutor,
Remoção  do  veículo,  Recolhimento  da  Autorização  de  Tráfego,  cassação  de
Registro de Condutor conforme apuração em processo administrativo e cassação da
autorização conforme apuração em processo administrativo.
Codificação: 12038

XXXIX - exercer a atividade enquanto estiver cumprindo pena, se for condenado por
crime culposo ou doloso, salvo nos casos de autorização judicial.

Infrator: condutor do veículo
Penalidade  e  Medida  Administrativa:  recolhimento  do  Registro  de  Condutor,
cassação de Registro de Condutor conforme apuração em processo administrativo e
cassação da autorização conforme apuração em processo administrativo.
Codificação: 12039

XL - exercer a atividade enquanto estiver cumprindo suspensão regulamentar.

Infrator: condutor do veículo
Penalidade e Medida Administrativa: cassação de Registro de Condutor conforme
apuração em processo administrativo e cassação da autorização conforme apuração
em processo administrativo.
Codificação: 12040

XLI - expor ou usar indevidamente arma de qualquer espécie.



Infrator: condutor do veículo
Penalidade e Medida Administrativa: cassação de Registro de Condutor conforme
apuração em processo administrativo e cassação da autorização conforme apuração
em processo administrativo.
Codificação: 12041

XLII - agredir fisicamente o agente de fiscalização.

Infrator: condutor do veículo
Penalidade e Medida Administrativa: cassação de Registro de Condutor conforme
apuração em processo administrativo e cassação da autorização conforme apuração
em processo administrativo.
Codificação: 12042

XLIII  -  apresentar  ou  expor  documento  adulterado,  falsificado  ou  declarado
extraviado, furtado ou roubado.

Infrator: condutor do veículo
Penalidade e Medida Administrativa: cassação de Registro de Condutor conforme
apuração em processo administrativo e cassação da autorização conforme apuração
em processo administrativo.
Codificação: 12043

XLIV  -  efetuar  cadastro  fraudulento  ou  em  desacordo  com  o  estabelecido  pela
Superintendência de Transportes e Trânsito.

Infrator: condutor do veículo
Penalidade e Medida Administrativa: cassação de Registro de Condutor conforme
apuração em processo administrativo e cassação da autorização conforme apuração
em processo administrativo.
Codificação: 12044

XLV - exercer a atividade com CNH suspensa, falsificada, cassada e/ou de categoria
diferente da exigida.

Infrator: condutor do veículo
Penalidade e Medida Administrativa: cassação de Registro de Condutor conforme
apuração em processo administrativo e cassação da autorização conforme apuração
em processo administrativo.
Codificação: 12045

XLVI - operar o serviço transportando substância entorpecente ou alucinógena.

Infrator: condutor do veículo
Penalidade  e  Medida  Administrativa:  recolhimento  do  Registro  de  Condutor,
Recolhimento  da  Autorização  de  Tráfego,  Remoção  do  veículo,  cassação  de



Registro de Condutor conforme apuração em processo administrativo e cassação da
autorização conforme apuração em processo administrativo.
Codificação: 12046

XLVII - prestar serviço de mototáxi com veículo não cadastrado na Superintendência
de Transportes e Trânsito.
Infrator: condutor do veículo
Penalidade e Medida Administrativa: cassação de Registro de Condutor conforme
apuração em processo administrativo e cassação da autorização conforme apuração
em processo administrativo.
Codificação: 12047

XLVIII - deter qualquer outra autorização, concessão ou autorização para prestação
de serviço delegada pelo município de Itabira.

Infrator: condutor do veículo
Penalidade e Medida Administrativa: cassação de Registro de Condutor conforme
apuração em processo administrativo e cassação da autorização conforme apuração
em processo administrativo.
Codificação: 12048

XLIX - manter qualquer vínculo empregatício na administração direta ou indireta do
município de Itabira.

Infrator: condutor do veículo
Penalidade e Medida Administrativa: cassação de Registro de Condutor conforme
apuração em processo administrativo e cassação da autorização conforme apuração
em processo administrativo.
Codificação: 12049

L - agredir fisicamente demais operadores durante a prestação do serviço.

Infrator: condutor do veículo
Penalidade e Medida Administrativa: cassação de Registro de Condutor conforme
apuração em processo administrativo e cassação da autorização conforme apuração
em processo administrativo.
Codificação: 12050

LI - atingir a pontuação máxima prevista nesta Lei.

Infrator: condutor do veículo
Penalidade e Medida Administrativa: cassação de Registro de Condutor conforme
apuração em processo administrativo e cassação da autorização conforme apuração
em processo administrativo.
Codificação: 12051



Art.  2º  São  infrações  referentes  a  autorizatários,
além das previstas no Código de Trânsito Brasileiro e legislação pertinente:

I - manter desatualizado e deixar de dar baixa em qualquer cadastro, inclusive de
seus condutores auxiliares.

Infrator: autorizatário
Infração: leve
Penalidade e Medida Administrativa: advertência por escrito na primeira incidência,
multa  a  partir  da  reincidência  e  abertura  de  processo  administrativo  conforme
previsto nesta Lei.
Codificação: 12101

II - deixar de revalidar qualquer documento exigido nesta Lei.

Infrator: autorizatário
Infração: leve
Penalidade e Medida Administrativa: advertência por escrito na primeira incidência,
multa  a  partir  da  reincidência  e  abertura  de  processo  administrativo  conforme
previsto nesta Lei.
Codificação: 12102

III - deixar de comunicar formalmente à Superintendência de Transportes e Trânsito
acidente que comprometa a segurança do veículo, no prazo máximo de 5 (cinco)
dias úteis, a contar da data do acidente, para programação de nova vistoria.

Infrator: autorizatário
Infração: leve
Penalidade e Medida Administrativa: advertência por escrito na primeira incidência,
multa  a  partir  da  reincidência  e  abertura  de  processo  administrativo  conforme
previsto nesta Lei.
Codificação: 12103

IV  -  operar  ou  permitir  a  operação  com  veículo  usando  legenda,  inscrição,
representação  gráfica  ou  foto  na  parte  externa  sem  prévia  autorização  da
Superintendência de Transportes e Trânsito.

Infrator: autorizatário
Infração: leve
Penalidade e Medida Administrativa: advertência por escrito na primeira incidência,
multa  a  partir  da  reincidência  e  abertura  de  processo  administrativo  conforme
previsto nesta Lei.
Codificação: 12104

V - operar ou permitir a operação com veículo em má condição de higiene.

Infrator: autorizatário



Infração: leve
Penalidade e Medida Administrativa: advertência por escrito na primeira incidência,
multa  a  partir  da  reincidência  e  abertura  de  processo  administrativo  conforme
previsto nesta Lei.
Codificação: 12105

VI - ter o veículo prestando o serviço sem os documentos obrigatórios exigidos nesta
Lei ou fora dos seus prazos de validade, bem como deixar de manter, no veículo, a
guia de aferição do mototaxímetro pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e
Tecnologia – Inmetro.

Infrator: autorizatário
Infração: média
Penalidade  e  Medida  Administrativa:  multa  a  partir  da  primeira  incidência,
recolhimento do documento vencido e abertura de processo administrativo conforme
previsto nesta Lei.
Codificação: 12106

VII - operar ou permitir a operação com veículo em má condição de conservação.

Infrator: autorizatário
Infração: média
Penalidade  e  Medida  Administrativa:  multa  a  partir  da  primeira  incidência,
Recolhimento  da  Autorização  de  Tráfego  e  abertura  de  processo  administrativo
conforme previsto nesta Lei.
Codificação: 12107

VIII - Operar ou permitir a operação com veículo com adesivo obrigatório fora da
posição ou do padrão regulamentado.

Infrator: autorizatário
Infração: média
Penalidade  e  Medida  Administrativa:  multa  a  partir  da  primeira  incidência,
Recolhimento  da  Autorização  de  Tráfego  e  abertura  de  processo  administrativo
conforme previsto nesta Lei.
Codificação: 12108

IX  -  operar  ou  permitir  a  operação  com  veículo  descaracterizado  conforme
estabelecido  no  Manual  de  Identidade  Visual  para  adesivos  obrigatórios  em
situações específicas.

Infrator: autorizatário
Infração: média
Penalidade  e  Medida  Administrativa:  multa  a  partir  da  primeira  incidência,
Recolhimento  da  Autorização  de  Tráfego  e  abertura  de  processo  administrativo
conforme previsto nesta Lei.
Codificação: 12109



X - Impedir ou dificultar o trabalho dos agentes da fiscalização ou a realização de
estudos por pessoal credenciado pela Superintendência de Transportes e Trânsito.

Infrator: autorizatário
Infração: grave
Penalidade e Medida Administrativa: multa a partir da primeira incidência e abertura
de processo administrativo conforme previsto nesta Lei.
Codificação: 12110

XI  -  operar  com  veículo  não  padronizado  por  alteração,  inclusão  ou  sem
equipamentos definidos pela Superintendência de Transportes e Trânsito.

Infrator: autorizatário
Infração: grave
Penalidade  e  Medida  Administrativa:  multa  a  partir  da  primeira  incidência,
Recolhimento  da  Autorização  de  Tráfego  e  abertura  de  processo  administrativo
conforme previsto nesta Lei.
Codificação: 12111

XII - deixar de prestar as informações ou fornecer documentos nos prazos ou forma
estabelecidos  pela  Superintendência  de  Transportes  e  Trânsito  nesta  Lei  e  em
regulamento, em determinações ou em correspondência enviada.

Infrator: autorizatário
Infração: grave
Penalidade e Medida Administrativa: Multa a partir da primeira incidência e abertura
de processo administrativo conforme previsto nesta Lei.
Codificação: 12112

XIII  -  operar  ou  permitir  a  operação  com  veículo  descaracterizado  conforme
estabelecido no Manual de Identidade Visual para adesivos obrigatórios para todos
os veículos e/ou por tipo de serviço contratado.

Infrator: autorizatário
Infração: gravíssima
Penalidade  e  Medida  Administrativa:  multa  a  partir  da  primeira  incidência,
Recolhimento  da  Autorização  de  Tráfego  e  abertura  de  processo  administrativo
conforme previsto nesta Lei.
Codificação: 12113

XIV - deixar de submeter o veículo às vistorias agendadas, no prazo, data ou horário
estabelecido, salvo justificativa prévia e formal aprovada pela Superintendência de
Transportes e Trânsito.

Infrator: autorizatário
Infração: gravíssima



Penalidade e Medida Administrativa: multa a partir da primeira incidência e abertura
de processo administrativo conforme previsto nesta Lei.
Codificação: 12114

XV  -  Deixar  de  manter  o  veículo  segundo  as  características  construtivas  e
metrológicas aferidas pelo Inmetro–IPEM constantes no certificado de aferição do
mototaxímetro.

Infrator: autorizatário
Infração: gravíssima
Penalidade  e  Medida  Administrativa:  multa  a  partir  da  primeira  incidência,
Recolhimento  da  Autorização  de  Tráfego  e  abertura  de  processo  administrativo
conforme previsto nesta Lei.
Codificação: 12115

XVI - deixar de apresentar o veículo à vistoria no prazo máximo de 2 (dois) dias úteis
após a liberação do Pátio de Recolhimento ou após recolhimento da A.T.

Infrator: autorizatário
Infração: gravíssima
Penalidade e Medida Administrativa: multa a partir da primeira incidência e abertura
de processo administrativo conforme previsto nesta Lei.
Codificação: 12116

XVII - não regularizar junto à Superintendência de Transportes e Trânsito a situação
do veículo roubado ou furtado caso o mesmo seja recuperado.

Infrator: autorizatário
Infração: gravíssima
Penalidade  e  Medida  Administrativa:  multa  a  partir  da  primeira  incidência,
Recolhimento  da  Autorização  de  Tráfego,  Remoção  do  veículo  e  abertura  de
processo administrativo conforme previsto nesta Lei.
Codificação: 12117

XVIII  -  permutar  veículos  sem  prévia  autorização  da  Superintendência  de
Transportes e Trânsito.

Infrator: autorizatário
Infração: gravíssima
Penalidade e Medida Administrativa: multa a partir da primeira incidência e abertura
de processo administrativo conforme previsto nesta Lei.
Codificação: 12118

XIX - não atender as especificações exigidas pela Superintendência de Transportes
e Trânsito para sediar pessoa jurídica.



Infrator: autorizatário
Infração: gravíssima
Penalidade e Medida Administrativa: multa a partir da primeira incidência e abertura
de processo administrativo conforme previsto nesta Lei.
Codificação: 12119

XX - operar ou permitir a operação com veículo sem os equipamentos exigidos ou
estando os mesmos defeituosos ou violados, exceto o guia de logradouros. 

Infrator: autorizatário
Infração: gravíssima
Penalidade  e  Medida  Administrativa:  multa  a  partir  da  primeira  incidência,
Recolhimento  da  Autorização  de  Tráfego  e  abertura  de  processo  administrativo
conforme previsto nesta Lei.
Codificação: 12120

XXI - permitir que o moto taxímetro seja substituído sem a prévia autorização do
Inmetro-IPEM.

Infrator: autorizatário
Infração: gravíssima
Penalidade  e  Medida  Administrativa:  multa  a  partir  da  primeira  incidência,
Recolhimento  da  Autorização  de  Tráfego  e  abertura  de  processo  administrativo
conforme previsto nesta Lei.
Codificação: 12121

XXII - operar ou permitir a operação com veículo em má condição de funcionamento
e/ou de segurança.

Infrator: autorizatário
Infração: gravíssima
Penalidade  e  Medida  Administrativa:  multa  a  partir  da  primeira  incidência,
Recolhimento  da  Autorização  de  Tráfego  e  abertura  de  processo  administrativo
conforme previsto nesta Lei.
Codificação: 12122

XXIII - operar ou permitir a operação com veículo sem ter completado o processo de
inclusão ou substituição.

Infrator: autorizatário
Infração: gravíssima
Penalidade  e  Medida  Administrativa:  multa  a  partir  da  primeira  incidência,
Recolhimento  da  Autorização  de  Tráfego  e  abertura  de  processo  administrativo
conforme previsto nesta Lei.
Codificação: 12123



XXIV - operar ou permitir a operação com veículo sem Autorização de Tráfego ou
com Autorização de Tráfego vencida.

Infrator: autorizatário
Infração: gravíssima
Penalidade  e  Medida  Administrativa:  multa  a  partir  da  primeira  incidência,
Recolhimento  da  Autorização  de  Tráfego,  Remoção  do  veículo  e  abertura  de
processo administrativo conforme previsto nesta Lei.
Codificação: 12124

XXV -  deixar  de fornecer a Superintendência de Transportes e Trânsito,  quando
solicitadas, as informações armazenadas pelo moto taxímetro ou sistema específico.

Infrator: autorizatário
Infração: gravíssima
Penalidade e Medida Administrativa: multa a partir da primeira incidência e abertura
de processo administrativo conforme previsto nesta Lei.
Codificação: 12125

XXVI - efetuar a cessão ou transferência da autorização.

Infrator: autorizatário
Penalidade e Medida Administrativa: cassação do Registro de Condutor e cassação
da autorização conforme apuração em processo administrativo.
Codificação: 12126

XXVII - deter autorização enquadrada nas hipóteses de extinção previstas nesta Lei.

Infrator: autorizatário
Penalidade e Medida Administrativa: cassação do Registro de Condutor e cassação
da autorização conforme apuração em processo administrativo.
Codificação: 12127

XXVIII - deixar a prestação do serviço a cargo exclusivo de condutor auxiliar.

Infrator: autorizatário
Penalidade e Medida Administrativa: cassação do Registro de Condutor e cassação
da autorização conforme apuração em processo administrativo.
Codificação: 12128

XXIV - ter o veículo operado, quando em serviço, por pessoa não-autorizada pela
Superintendência de Transportes e Trânsito ou cadastrada em autorização de outro
autorizatário.



Infrator: autorizatário
Penalidade  e  Medida  Administrativa:  recolhimento  da  Autorização  de  Tráfego,
Remoção do veículo e Cassação da autorização conforme apuração em processo
administrativo.
Codificação: 12129

XXX - deter o autorizatário pessoa física, ou sócios do autorizatário pessoa jurídica
qualquer outra concessão, autorização ou autorização delegada por órgão público.

Infrator: autorizatário
Penalidade e Medida Administrativa: cassação do Registro de Condutor e cassação
da autorização conforme apuração em processo administrativo.
Codificação: 12130

XXXI - efetuar cadastro fraudulento.

Infrator: autorizatário
Penalidade  e  Medida  Administrativa:  recolhimento  do  Registro  de  Condutor,
cassação do Registro de Condutor e cassação da autorização conforme apuração
em processo administrativo.
Codificação: 12131

XXXII  -  apresentar  ou  expor  documento  adulterado,  falsificado  ou  declarado
extraviado, furtado ou roubado.

Infrator: autorizatário
Penalidade  e  Medida  Administrativa:  recolhimento  do  documento,  cassação  do
Registro de Condutor e cassação da autorização conforme apuração em processo
administrativo.
Codificação: 12132

XXXIII  -  aer  sócio/associado  de  autorizatário  pessoa  jurídica  e  possuir  outra
autorização de mototáxi como pessoa física.

Infrator: autorizatário
Penalidade e Medida Administrativa: cassação do Registro de Condutor e cassação
das autorizações conforme apuração em processo administrativo.
Codificação: 12133

XXXIV - deixar de apresentar veículo à vistoria determinada, sem justificativa formal
aprovada pela Superintendência de Transportes e Trânsito por um período superior
a 180 (cento e oitenta) dias.

Infrator: autorizatário
Penalidade e Medida Administrativa: cassação do Registro de Condutor e cassação
da autorização conforme apuração em processo administrativo.
Codificação: 12134



XXXV  -  deixar  de  apresentar  veículo  após  expirado  o  prazo  de  reserva  de
autorização.

Infrator: autorizatário
Penalidade e Medida Administrativa: cassação do Registro de Condutor e cassação
da autorização conforme apuração em processo administrativo.
Codificação: 12135

XXXVI  -  descaracterizar  o  veículo  da  categoria/modalidade  específica  sem
autorização da Superintendência de Transportes e Trânsito.

Infrator: autorizatário
Penalidade  e  Medida  Administrativa:  recolhimento  da  Autorização  de  Tráfego,
Remoção  do  veículo  e  cassação  da  licença  da  categoria/modalidade  específica
precedida de processo administrativo.
Codificação: 12136

XXXVII - manter qualquer vínculo empregatício na administração direta ou indireta
do município de Itabira.

Infrator: autorizatário
Penalidade e Medida Administrativa: cassação do Registro de Condutor e cassação
da autorização conforme apuração em processo administrativo.
Codificação: 12137

XXXVIII - descumprir os termos estabelecidos em edital/contrato de adesão.

Infrator: autorizatário
Penalidade e Medida Administrativa: cassação do Registro de Condutor e cassação
da autorização conforme apuração em processo administrativo.
Codificação: 12138

XXXIX - identificar como infrator pessoa não cadastrada na autorização no momento
da infração.

Infrator: autorizatário
Penalidade e Medida Administrativa: cassação do Registro de Condutor e cassação
da autorização conforme apuração em processo administrativo.
Codificação: 12139

XL  -  deixar  de  atender,  pela  segunda  vez,  determinada  convocação  da
Superintendência de Transportes e Trânsito ou Prefeitura Municipal de Itabira.

Infrator: autorizatário
Penalidade e Medida Administrativa: cassação do Registro de Condutor e cassação
da autorização conforme apuração em processo administrativo.



Codificação: 12140

XLI - atingir a pontuação máxima prevista nesta Lei.

Infrator: autorizatário
Penalidade e Medida Administrativa: cassação do Registro de Condutor e cassação
da autorização conforme apuração em processo administrativo.
Codificação: 12141


