
 
PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDON DO PARÁ 

Rua Gonçalves Dias nº 400 - Centro - Cep: 68.638-000 - Fone: (94) 3326-1394 –  Rondon do Pará – PA 

 
LEI N° 376/99                                                  DE 29 DE NOVEMBRO DE 1999. 

 
DÁ NOVA REDAÇÃO AOS ARTIGOS 4° 
; 5° ; 7° e 9° DA LEI MUNICIPAL 339/98, 
DE 15 DE JUNHO DE 1998 E DÁ 
OUTRAS PROVIDENCIAS. 
 

O Povo do Município de Rondon do Pará, por seus representantes na 
Câmara Municipal, aprovou e o Prefeito Municipal, em seu nome, sanciona a 
seguinte Lei. 

 
RESOLVE: 
 
Art. 1° - Altera o § 1° do art. 4°, da Lei Municipal n° 339/98, que passa 

a vigorar com a seguinte redação: 
 
Art. 4° ........ 
 
§ 1° - As entidades Representativas de Classe, credenciada pelo CMT, 

são consideradas colaboradoras do Poder Público Municipal, auxiliando o CMT 
no cadastramento de mototaxista e colaborando na fiscalização do 
cumprimento desta Lei e seus regulamentos. 

 
Art.2°. Altera a redação dos incisos IV e VIII; revoga o inciso VII; e 

acrescenta os § 1º e 2° do art. 5°, da Lei Municipal n° 339/98, que passa a 
vigorar com a seguinte redação: 

 
Art. 5° ........ 
 
IV - Comprovarem, mediante laudo do DETRAN, as perfeitas 

condições de uso do veículo e a presença de equipamentos obrigatórios, 
especialmente capacetes para o condutor e passageiro, adotando para este 
último por medida de higiene e saúde o capacete deve ser de modelo sem 
protetor frontal inferior (nariz e boca) e o mototaxista deve, obrigatoriamente 
conduzir e oferecer ao passageiro touca descartável. 

 
VIII - Dotarem o veículo, nas laterais do tanque, o escrito "MOTO-

TAXI", e o número da autorização, conforme tipo de letra, cor, e tamanho 
especificados pelo Conselho Municipal de Transportes, devendo ter também no 
capacete o número da autorização. 

 
§ 1° - Para efeito do cumprimento do disposto no inciso 11, será 

admitida as contratações de seguro em grupo. 
 
§ 2° - Na impossibilidade da contratação do seguro de que trata o 

inciso II e ou § 1°, será admitido, até que isto seja possível, a substituição do 
seguro por plano de saúde ou convenio feito pela entidade de classe que 
garanta assistência médica sem limites ao condutor e ao passageiro em caso 
de acidente. 

 
§ 3° - No credenciamento dos interessados na exploração do serviço 

de moto-taxi, o Conselho Municipal de Transportes -CMT, dará preferência às 
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pessoas que comprovadamente não possuam outra fonte de renda ou trabalho 
assalariado. 

 
Art.3°. Dá nova redação ao inciso III do art. 7°, da Lei Municipal n° 

339/98, que passa  a vigorar com a seguinte redação: 
 
Art. 7° ....... 
 
I - ........ 
II - ....... 
III - Aos condutores transportarem menores com idade de até 07 (sete) 

anos e gestantes. 
 
Art. 4°. Suprime o Parágrafo Único e acrescenta os § 1 ° e 2° no art. 

9°, da Lei Municipal n° 339/98, passa a vigorar com a seguinte redação:  
 
Art. 9° - .................. 
 
§ 1° - No caso de reincidência dentro do prazo de 60 (sessenta) dias, 

as multas serão aplicadas em dobro. 
 
§ 2° - Após a promulgação desta Lei, o Sr. Prefeito Municipal Terá 30 

(trinta) dias para sua regulamentação. 
 
Art.5°. O número de motos, para explorar o serviço de MOTO-TAXI, no 

Município será  de no máximo 120(cento e vinte) motos. 
 
Art. 6°. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-

se as disposições em contrário, ficando revogada também a Lei Municipal N° 
354/98, de 18/12/98. 

 
Gabinete do Prefeito, em 29 de Novembro de 1999. 

 

 


