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PROJETO DE LEI 01-00419/2017 do Vereador Senival Moura (PT) 
"Autoriza o Município de São Paulo a criar o exercício da atividade profissional de 

transporte individual de passageiros, "mototaxista", e dá outras providências". 

A Câmara Municipal de São Paulo DECRETA: 

Art. 1º. Fica autorizada a Prefeitura Municipal de São Paulo a criar no âmbito de seu 
território a atividade profissional de transporte individual de passageiros, "mototaxista", e 
estabelecer regras gerais para a regulação deste serviço. 

Art. 2º. Para o exercício das atividades previstas no art. 1º, é necessário: 

I - ter completado 21 (vinte e um) anos; 

II - possuir habilitação, por pelo menos 2 (dois) anos, na categoria; 

III - ser aprovado em curso especializado, nos termos da regulamentação do Contran e 
da Secretaria Municipal de Transportes; 

IV - estar vestido com colete de segurança dotado de dispositivos retrorrefletivos, nos 
termos da regulamentação do Contran e da Secretaria Municipal de Transportes. 

V - possuir motos com potência de no mínimo 125 cc, respeitando a capacidade de 
carga estabelecida pelo fabricante. 

VI - possuir o alvará fornecido pela Prefeitura Municipal de São Paulo. 

VII- Taxímetro instalado na parte dianteira da motocicleta, próximo ao velocímetro. 

§ 1º. A Prefeitura Municipal de São Paulo criará, através da Secretaria Municipal de 
Transporte e os órgãos competentes, curso específico com a finalidade de habilitar os 
condutores de "mototáxi", sendo este necessário para obtenção do cadastro e alvará de 
estacionamento. 

§ 2º. Além da potência referida no inciso V deste artigo, as motos deverão possuir: 

I - na parte traseira, no celin, uma proteção de metal cromado, para que o passageiro 
tenha onde se segurar e se apoiar. 

II - o mototaxista deverá usar capacete e uniforme com um colete provido de air bag 
identificando o número do seu cadastro. 

III - o mototaxista deverá fornecer ao passageiro um capacete com touca descartável, 
bem como colete protetor provido de air bag, identificando o numero de seu cadastro. 

Art. 3º. A Secretaria Municipal de Transporte e os órgãos competentes (CET - 
Companhia de Engenharia de Tráfego e DTP - Departamento de Transporte Público), 
realizarão estudos com o fim de avaliar quantidade e localização de pontos, bem como o 
número de vagas de "mototaxi" a serem disponibilizados no âmbito do Município, para emissão 
de alvará de estacionamento. 

§ 1º. Do mesmo modo, os órgãos referidos no caput deste dispositivo, deverão realizar 
estudos para avaliar quais vias e distritos da cidade poderão ter essa atividade. 

§ 2º. Observada a divisão instituída pela Lei Municipal 13.885 de 2004, cada Prefeitura 
Regional terá uma cor especifica e diferente dos demais distritos, para fins de facilitar a 
identificação por parte da Prefeitura e dos usuários do serviço referido no artigo 1º desta Lei. 



Câmara Municipal de São Paulo PL 0419/2017 
Secretaria de Documentação Página 2 de 3 
Disponibilizado pela Equipe de Documentação do Legislativo  

 

Art. 4º. O exercício de atividade de "mototaxi" poderá ser explorado por pessoa física, 
desde que atendidos os requisitos constantes do artigo 2º desta Lei. 

§ 1º. A pessoa física que empregar ou firmar contrato de prestação continuada do 
exercício da atividade de "mototaxi" é responsável solidária por infrações de trânsito e pelos 
danos cíveis advindos de acidentes. 

§ 2º. Não será permitido as pessoas físicas: 

I - empregar ou manter contrato de prestação continuada de serviço com condutor de 
"mototaxi" inabilitado; 

II - fornecer ou admitir o uso de motocicleta ou motoneta abaixo das características 
constantes do inciso V e parágrafo segundo do artigo 2º desta Lei. 

Art. 5º. Fica proibido o exercício da atividade de "mototaxi": 

I - Dentro da área do mini anel viário, compreendendo-se essa: 

a - Marginal do Rio Tietê; 

b - Marginal do Rio Pinheiros; 

c - Avenida dos Bandeirantes (toda a extensão); 

d - Avenida Afonso D'Escragnole Taunay (toda a extensão); 

e - Complexo Viário Maria Maluf (toda a extensão); 

f - Avenida Presidente Tancredo Neves (toda a extensão); 

g - Rua das Juntas Provisórias (toda a extensão); 

h - Viaduto Grande São Paulo (toda a extensão); 

i - Avenida Professor Luis Ignacio de Anhaia Melo, entre o Viaduto Grande São Paulo e 
Avenida Salim Farah Maluf; 

j - Avenida Salim Farah Maluf (toda a extensão); 

I - Outras vias a serem definidas em estudos realizados pelos órgãos referidos no caput 
deste artigo. 

II - De transportar mais de um passageiro; 

III - De transportar passageiro menor de 18 anos de idade ou que apresente 
características e/ou sinais de embriaguez e/ou consumo de drogas. 

Art. 6º A Secretaria Municipal de Transportes, após estudos, implantará a tecnologia 
para a identificação e fiscalização do exercício de atividade de "mototaxi" no âmbito do 
Município. 

Parágrafo Único: A tecnologia referida no caput deste artigo deverá ser adquirida pela 
pessoa física que explorar a atividade de "mototaxi". 

Art. 7º. O cadastro municipal, a regulamentação e a fiscalização do exercício da 
atividade de "mototaxi" caberá ao DTP - Departamento de Transporte Público. 

Art. 8º. A atividade de "mototaxi", obrigatoriamente, seguirá e respeitará as normas e 
regulamentações das leis de trânsito vigente no País, em especial o CTB - Código de Trânsito 
Brasileiro. 

Art. 9º. A tarifa será regulada e fixada pela Prefeitura Municipal de São Paulo. 

Art. 10º. As despesas eventualmente decorrentes da presente Lei e de sua execução 
correrão por conta de dotações orçamentárias próprias, suplementadas quando necessárias. 

Art. 11º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário. 

Sala das Sessões. 

Às Comissões competentes." 
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Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 09/08/2017, p. 63 
 
Para informações sobre este projeto, visite o site www.camara.sp.gov.br.  
 

http://www.camara.sp.gov.br/

