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LEI Nº 2523/2018, DE 06 DE JULHO DE 2018. 

 

 

Altera a Lei n° 2022/05, de 20 de dezembro de 2005 

para incluir os triciclos como veículos autorizados a 

realizar o serviço de transporte de passageiros, de 

valores e de pequenas cargas. 

 

 

 O PREFEITO MUNICIPAL DE PARELHAS, Estado do Rio Grande do Norte: FAÇO 

SABER, que o Poder Legislativo aprovou e eu sanciono a seguinte Lei: 

 

Art. 1° – O artigo 1° da Lei n. 2022/05 passará a vigorar com a seguinte redação: 

 

“Art. 1° - Fica instituído o transporte de passageiros, de valores de pequenas cargas por 

motocicletas e triciclos, no Município de Parelhas. 

 

§1° - [...] 

 

§2° - Considera-se serviço de moto-táxi aquele executado através de motocicletas e triciclos, 

mediante permissão do poder público municipal. 

 

§3° - [...]” 

  

Art. 2° – O artigo 3° da Lei n. 2022/05 passará a vigorar com a seguinte redação: 

 

“Art. 3° - Compete a Secretaria Municipal de Transportes, Estradas e Rodagens, licenciar, 

gerenciar, fiscalizar, controlar a operacionalidade e regulamentar o sistema de transporte individual 

remunerado de passageiros – moto-táxi, através de motocicleta ou triciclos, respeitadas a legislação 

federal, estadual e municipal em matéria de trânsito e de transporte de acordo com as atribuições 

estabelecidas pelo código de trânsito brasileiro, pelas resoluções do Conselho Nacional de Trânsito 

– CONTRAN.” 

 

Art. 3° – Ao artigo 11 e o parágrafo único da Lei 2022/2005, passará a vigorar com a 

seguinte redação: 

 

“Art. 11 – Compete ao permissionário efetuar, manter atualizado e dar baixa em seu cadastro 

e no veículo na coordenadoria de transporte do Município. 

 

Parágrafo Único – O interessado deverá proceder na coordenadoria de transporte do 

município, o cadastramento e o recadastramento anual do veículo do serviço de moto-táxi, 

apresentando toda documentação da Motocicleta e Triciclo”. 

 

Art. 4° - Ao parágrafo único do artigo 13 da Lei n° 2022/05, será acrescentado o inciso III 

com a seguinte redação: 
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“Art. 13 – [...] 

 

I – [...] 

 

II – [...] 

 

Parágrafo Único – [...] 

 

I – [...] 

 

II – [...] 

 

III – A circulação do Triciclo de cabine fechada está restrita às vias urbanas, sendo proibida 

sua circulação em rodovias federais e estaduais, podendo ser dispensado o uso de capacete para 

passageiros, desde que o veículo esteja dotado dos seguintes equipamentos obrigatórios, segundo a 

Resolução n° 129, de 6 de agosto de 2001 do CONTRAN: 

 

a) espelhos retrovisores, de ambos os lados; 

b) farol dianteiro, de cor branca ou amarela; 

c) lanterna, de cor vermelha, na parte traseira; 

d) lanterna de freio de cor vermelha; 

e) iluminação da placa traseira; 

f) indicadores luminosos de mudança de direção, dianteiro e traseiro; 

g) velocímetro; 

h) buzina; 

i) pneus em condições mínimas de segurança; 

j) dispositivo destinado ao controle de ruído do motor; 

k) para-choque traseiro; 

l) para-brisa confeccionado em vidro laminado; 

m) limpador de para brisa; 

n) luzes de posição na parte dianteira (faroletes) de cor branca ou amarela; 

o) retrorrefletores (catadióptricos) na parte traseira; 

p) freios de estacionamento e de serviço, com comandos independentes; 

q) dispositivo de sinalização luminosa ou refletora de emergência, independentemente do 

sistema de iluminação do veículo; 

r) extintor de incêndio; 

s) cinto de segurança; 

t) roda sobressalente, compreendendo o aro e o pneu; 

u) macaco, compatível com o peso e a carga do veículo; 

v) chave de roda.” 

 

Art. 5° – O artigo 13, inciso I da Lei n. 2022/05 ficará com a seguinte redação: 

 

I – Carteira de Identificação, emitida pela Secretaria Municipal de ?Transportes, Estradas e 

Rodagens”. 
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Art. 6° o Artigo 27, da Lei n° 2022/05 ficará com a seguinte redação: 

 

“Art. 27 – Antes de assinar o termo de permissão deverá o interessado, proceder ao 

emplacamento do seu veículo no DETRAN, como Motocicleta e Triciclo de Aluguel, com placa 

vermelha, como também motocicleta de placa cinza desde que o veículo seja financiado em nome 

de terceiros. 

 

Parágrafo Ùnico: [...]” 

 

Art. 7° - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 

contrário. 

 

 

Palácio Severino da Silva Oliveira, em Parelhas (RN), 11 de julho de 2018. 

 
 
 

                         ALEXANDRE CARLO DE MEDEIROS DANTAS 

                     Prefeito Municipal 

 


