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DECRETO N.º 094/2019 

 

“DISPÕE SOBRE NORMAS PARA EXPLORAÇÃO, 

FUNCIONAMENTO E O PONTO PARA CAPTAÇÃO DE 

PASSAGEIROS DO SERVIÇO DENOMINADO MOTOTÁXI 

E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”. 

 

    O Prefeito Municipal de Visconde do Rio Branco, 

Estado de Minas Gerais, no uso de atribuições legais de seu 

cargo, considerando o disposto nos artigos 73, 98, 99 e 

seus incisos da Lei Orgânica do Município de Visconde do 

Rio Branco, considerando a necessidade de rever e atualizar as 

normas relativas ao Serviço de Transporte de Passageiros por 

Motocicleta - Mototáxi na Cidade de Visconde do Rio Branco/MG. 

 

DECRETA: 

 

Art. 1º.  Fica estabelecido um único ponto de mototáxi no 

Município de Visconde do Rio Branco, local onde os mototaxistas 

devidamente autorizados darão início à captação de passageiros 

para suas viagens.  

 

§1º. O ponto será fixado sempre em áreas públicas, sendo de 

caráter transitório e a título precário, podendo ser 

modificado, remanejado, redistribuído ou extinto, sempre que 

assim o exigir o interesse público; 

 

§2º. Fica definido como Ponto de Mototáxi a área Pública da 

Estação Ferroviária de Visconde do Rio Branco, situada à Rua 

Major Felicíssimo, próximo ao n.º 163, Centro, nesta cidade, 

devidamente demarcada no local e delimitada no croqui constante 

deste Decreto (Anexo I); 

 

§3º. O ponto de mototáxi será administrado exclusivamente pelos 

mototaxistas, sendo proibido a estes manter, cooperar, 

facilitar ou permitir a operação no serviço de mototáxi no 

referido ponto de quaisquer motocicletas ou pessoas que não 

estejam devidamente autorizadas pela Prefeitura Municipal de 

Visconde do Rio Branco, ainda que estejam caracterizadas para 

esta modalidade de transporte.  
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Art. 2º. O mototaxista devidamente autorizado pela prefeitura 

receberá um Termo de Autorização individual. 

 

Art. 3º. O veículo utilizado pelo condutor credenciado para o 

transporte de passageiros deverá ser o mesmo descrito na 

autorização individual emitida pela Prefeitura Municipal de 

Visconde do Rio Branco, ficando vedado o uso de qualquer outro 

veículo para este fim, sob pena de cancelamento da autorização. 

 

Art. 4º. O veículo cadastrado na Prefeitura Municipal de 

Visconde do Rio Branco só poderá ser conduzido por seu 

proprietário, detentor da Autorização, sendo terminantemente 

proibido a colocação de prepostos ou condutores auxiliares para 

condução do veículo. 

 

Art. 5º. Os Mototáxistas que desejarem exercer suas atividades 

no horário das vinte e três às quatro horas deverão obter 

autorização prévia da Prefeitura Municipal de Visconde do Rio 

Branco.  

 

Art. 6º. As áreas de atuação do serviço de Moto táxi se 

estendem por toda cidade. 

 

Art. 7º. Os permissionários do Serviço de Moto táxi podem se 

organizar em associação ou cooperativa. 

 

Parágrafo único. As organizações de que trata o caput deste 

artigo devem efetuar cadastro na Prefeitura Municipal de 

Visconde do Rio Branco, renovando-os anualmente, com a 

apresentação da seguinte documentação, além da prevista na 

legislação municipal, no que couber: 

 

I - ata de fundação ou estatuto determinante das normas 

internas da entidade, devendo observar a Lei e as normas deste 

Decreto; 

 

II - ata de eleição e posse da diretoria; 

 

III - Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ; 

 

IV - alvará de licença de funcionamento da sede, expedido pela 

Vigilância Sanitária do Município; 

 

V - prova de regularidade fiscal, trabalhista e previdenciária; 
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VI – Lista dos associados ou cooperados; 

 

VII - Documento de Arrecadação do Município - DAM, devidamente 

pago, referente ao pagamento do serviço. 

 

 

Art. 8º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, 

produzindo seus efeitos a partir de 1º de setembro de 2019, 

revogadas as disposições em contrário, em especial o Decreto nº 

130/2018. 

 

Visconde do Rio Branco, 11 de julho de 2019. 

 

 

 

Iran Silva Couri 

Prefeito Municipal 
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