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LEI Nº. 470/2005                                                      DE 11 DE JULHO DE 2005. 
 
 
ALTERA A REDAÇÃO DO ARTIGO 5° 
DA LEI MUNICIPAL N° 376, DE 29 DE 
NOVEMBRO DE 1999, E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS. 
 

O POVO DO MUNICÍPIO DE RONDON DO PARÁ, por seus 
representantes na Câmara Municipal, aprovou e o Prefeito Municipal, em seu 
nome, sancionou a seguinte Lei: 

 
Art. 1º. O artigo 5° da Lei Municipal n° 376, de 29 de novembro de 

1999, passa a vigorar, acrescido de §§§§§ 1°, 2°, 3°, 4° e 5°, com a seguinte 
redação: 

Art. 5° O número de motocicletas para explorar o serviço de moto-taxi 
no Município é limitado em 120 (cento e vinte), veículos. 
 

§ 1 °. Acrescente-se ao número de motos indicado no 'caput' deste 
artigo, mais 21 (vinte e uma) motos, destinadas a funcionarem exclusivamente 
no horário noturno, compreendendo entre as 21:00h (vinte e uma horas) de um 
dia até às 06:00h (seis horas) da manhã do dia seguinte. 
 

§ 2°. O não cumprimento do horário previsto no parágrafo anterior será 
cassada a autorização de funcionamento do condutor. 
 

§ 3°. O moto-taxista que tiver sua licença de funcionamento cassada, 
só poderá ingressar novamente no sistema após cinco (05) anos. 
 

§ 4°. As vagas mencionadas no § 1 ° serão distribuídas entre as 
entidades da categoria legalmente constituídas. 

 
§ 5°. Os motos-taxista que prestarem o serviço noturno, terão a 

identificação da palavra NOTURNO, na frente e costa do colete. 
 
Art. 2° As vagas destinadas ao horário noturno, criadas por esta lei, 

serão preenchidas pelas pessoas que já exploram o serviço de moto-taxi 
pendente de autorização. 

 
§ 1°. A prerrogativa estabelecida no caput deste artigo não pode ser 

conferida aos que há doze meses foram titular de vagas. 
 
§ 2°. O prazo de legalização das pessoas mencionadas no caput deste 

artigo será no máximo trinta (30) dias. 
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§ 3° Após o prazo estabelecido no parágrafo anterior, as vagas 
poderão ser solicitadas por qualquer cidadão que possuir a documentação 
exigida. 

 
Art. 3°. Fica expressamente revogado o artigo 3° da Lei Municipal n° 

339, de 15 de junho de 1998. 
 

Art. 4° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 

Gabinete do Prefeito, em 11 de julho de 2005. 
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