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LEI Nº 212/2006                                                    DE 05 DE DEZEMBRO DE 2006  
 

 

“Dispõe sobre a criação e implantação do 
sistema alternativo de transporte “Moto-taxi e 

Moto-entrega”, no município de Lagoa Santa, 
Goiás e dá outras providências.” 

 
 

       A CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA, Estado de Goiás 

decreta, e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei: 
 
           Art. 1º. Fica criado no município de Lagoa santa, o sistema alternativo 

de transporte “Moto-taxi e Moto-entrega”. 
 
 Art. 2º.  Os serviços de transporte de passageiros e de transporte de 

entrega, porta a porta, em veículo automotor tipo motocicleta no Município de 

Lagoa Santa serão regidos por esta Lei. 
 
 Art. 3º. Para os efeitos desta Lei, considera-se: 

 
 I – MOTO-TAXI – Serviço de transporte de passageiro em veículo 

automotor, tipo motocicleta; e, 
 II – MOTO-ENTREGA – Serviço de Transporte e entrega de 

mercadoria, porta a porta em veículo automotor, tipo motocicleta. 

 
 Art. 4º. Os serviços de MOTO-TAXI classificam-se em: 

 
 I – regulares; e 
  II – especial. 

 
 Art. 5º. A exploração dos serviços de que trata esta Lei, será executada 

por profissionais autônomos, mediante autorização concedida pelo Município de 
conformidade com os interesses e necessidades da população. 
 
 Art. 6º. Os veículos destinados aos serviços a que alude esta Lei 

deverão atender obrigatoriamente, as exigências: 

 
 I – estar com a documentação rigorosamente completa e atualizada; 
 II – ter potência mínima de 125 (cento e vinte e cinco) cilindradas; 

 III – estar licenciada pelo órgão oficial (DETRAN – GO.); 
 IV – estar inscrito junto ao concessionário licenciado; 

 V – possuir no caso de MOTO-ENTREGA, baú traseiro ou lateral de 

fibra de vidro ou similar; 
 VI – transportar, no caso de MOTO-TAXI, obedecendo as Leis de 

Transito; e, 
 VII – fica expressamente proibido, a abertura de outro ponto de MOTO-

TAXI a uma distância mínima de 500 (quinhentos) metros do primeiro e o 
estacionamento de veículos de uso para MOTO-TAXI nos pontos oficiais de TAXI 
e nas paradas de ÔNIBUS CIRCULARES, a uma distância de aproximadamente 

100 (cem) metros. 
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 Parágrafo Único – Os profissionais autônomos desistentes, ou que por 

qualquer circunstância interromper a prestação de serviço de que trata esta Lei, 
poderão transferir ou repassar a outorga das vagas existentes aos suplentes 
interessados. 

 
 Art. 7º. Sem prejuízo das obrigações legais, inclusive perante a 

legislação de trânsito, os motociclistas do serviço de MOTO-TAXI e MOTO-
ENTREGA deverão: 
 
  I – possuir habilitação compatível com a motocicleta que utiliza; 
 II – atender todas as exigências constantes desta Lei e de sua 

regulamentação; 
 III – dirigir de forma a garantir o conforto e a segurança do usuário; 
 IV – evitar manobras bruscas ou que possam representar qualquer risco 

ao usuário; 
 V – portar documento de identidade e habilitação; 

 VI – manter-se trajado com calça cumprida, camisa, camiseta ou 

jaqueta/blusa com as cores e modelo padrão estabelecido pelo concessionário 
habilitado, contendo o timbre do serviço, nome do mesmo endereço e telefone; 
 VII – proibir o usuário (passageiro) de carregar criança de colo; e, 
 VIII – adaptar nas motos, estribos tipo plataforma para maior conforto e 

segurança do usuário. 
 
  Art. 8º. As tarifas dos serviços de MOTO-TAXI e MOTO-ENTREGA 

serão estabelecidas e fixadas através de Decreto do Poder Executivo Municipal. 
 
 Parágrafo Único – O Poder Público Municipal, na fixação das tarifas, 

deverá assegurar o equilíbrio econômico/financeiro dos serviços, para que 
possam ser prestados de forma adequada e eficiente. 

 
 Art. 9º. As infrações aos dispositivos desta Lei, bem como das normas 

que a regulamentarem, sujeitarão o infrator, conforme a gravidade da falta, às 
seguintes penalidades: 
 
 I  -  advertência; 
 II  – multa; 

 III  – suspensão temporária do exercício da atividade; e, 
 IV -  cassação da licença para exercer a atividade. 

 
 § 1º – A infração consistente em dirigir embriagado a motocicleta, 

acarretará automaticamente a cassação da licença para exercer a atividade, com 

relação ao profissional. 
 
 § 2º – As infrações cometidas deverão ser registradas em prontuários 

específicos, suficiente para tornar impedido o profissional reincidente, em 
infrações que coloquem em risco o usuário. 

 
 § 3º – O profissional motociclista envolvido em acidente, por negligência 

própria, ficará proibido de exercer suas funções no serviço de que trata esta Lei a 

partir de sua condenação. 
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 Art. 10. O Poder Executivo regulamentará a presente Lei, no prazo de 

30 (trinta) dias a contar de sua publicação. 

 
 Art. 11. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas 

as disposições em contrário. 
 
 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE LAGOA SANTA, Estado 

de Goiás aos 05 dias do mês de dezembro do ano de 2006. 
 
 

 
 

ÁLVARO CONRADO FRANCISCO 

Prefeito Municipal 


