
RIO GRANDE DO NORTE

PREFETTURA MUNTCTPAI DE SAO GONCATO DO AMARANTE/RN
centro Administrativo i Rua Alexandre Cavalcanti, s/N cEP 59.290-000
cN PJIM F 08.O7 9.4021 0001-3s

LEI N" 1.437, DE 01 DE JULHO DE 2014.

Dispde sobre o Registro e Licenciamento de ciclomotores

na circunscrigEo do Municipio de 56o Gongalo do

Amarante/RN, nos termos dos artigos 24 e 129 do C6digo

de Tr6nsito Brasileiro, e d6 outras provid6ncias.

o pREFErro MUNTCTPAL DE SAO GONqALO DO AMARANTE/RII,

no uso de suas atribuig6es legais:

FAQO SABER que a CdmaraMunicipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei

Art. 1o O Poder Executivo, atrav6s do DEMUTRAN, nos termos do artigo 24,XYII e

XVm e 129 do C6digo de Tr6nsito Brasileiro, fica autorizado a fazer o registro e

licenciamento de ciclomotores de at6 50 cilindradas na circunscrigEo do Municipio de S5o

Gongalo do AmarantelRN.

Parfgrafo finico. 56o considerados ciclomotores sujeitos ao registro e ao

licenciamento anual os veiculos de duas ou tr6s rodas providos de um motor de combustdo

intema cuja cilindrada n6o exceda a 50 centimetros cribicos (3,05 polegadas cribicas) e cuja

velocidade m6xima de fabricagEo nlo exceda a 50 quil6metros por hora, conforme definido

no Anexo I do C6digo de Trdnsito Brasileiro.

Art.2o Para conduzir o ciclomotor em via priblica ser6 imprescindivel o porte da ACC

- Autorizagdo para Conduzir Ciclomotores, nos termos do artigo 140 do C6digo de Trdnsito

Brasileiro e conforme a regulamentag6o complementar do Conselho Nacional de Trdnsito -
CONTRAN, previstas nas Resolug6es no 16812004 e 16912005, al6m dos equipamentos

bSsicos de seguranga, especialmente o capacete.

Art. 3o A identificagdo do ciclomotor se far6 atrav6s de placa alfanum6rica lacrada em

sua estrutura e fixada no paralamas traseiro do veiculo, obedecidas ds especificagOes e

modelos estabelecidos pelo Conselho Nacional de TrAnsito - CONTRAN.

Art. 4'Fica a cargo do DEMUTRAN a execugdo do servigo obrigat6rio de emissSo do

certificado de registro e licenciamento anual dos veiculos do tipo ciclomotor no modelo e

especificagdo determinado pelo CONTRAN, bem como a ftscalizagdo dos mesmos quanto a

sua documentagio em geral, realizagdo de vistorias, a emissdo de certificados de registro e do
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$1o. Para cumprimento do estabelecido neste artigo, fica o Poder Executivo autorizado

a adotar os procedimentos necess6rios d cobranga de taxas e emolumentos.

$2". Ficam isentos dos pagamentos das taxas de servigos previstas no caput deste

artigo aqueles cidadSos que declarem no ato do registro do ciclomotor a renda familiar atd 02

(dois) sal6rios minimos.

Art. 5' O primeiro licenciamento ser6 feito simultaneamente com o registro de

propriedade do veiculo.

$1". O Poder Executivo Municipal estabeleceri em indice percentual ao prego de

venda do veiculo o respectivo valor da taxa de expedigSo do certificado de registro do

veiculo, bem como o valor relativo ao certificado de licenciamento anual.

$2o. Para a expedigEo do certificado de registro do veiculo, ser6 obrigat6ria a

apresentagdo da nota fiscal de compra do veiculo ou outro documento que comprove a

propriedade do ciclomotor.

Art. 6o O veiculo ciclomotor adquirido anteriormente d edigdo desta lei deverdo ser

rcgllarizados no prtvo de 180 (cento e oitenta) dias a partir da sua vig6ncia.

Art. 7o O certificado de registro e o licenciamento anual bem como a ACC -
autorizagSo para conduzir ciclomotores s6o documentos de porte obrigat6rio do condutor dos

veiculos descritos nesta Lei.

Parigrafo inico. Ficam proibidos de circular em via priblica os veiculos automotores

de espdcie ciclomotor conduzidos sem a documentagdo descrita no caput deste artigo,

devidamente vdlidos e autorizados.

Art. 8' O ciclomotor n6o identificado, conduzido sem porte do certificado de

identificagdo ou com o licenciamento vencido poder6 ser apreendido e recolhido e levado para

dep6sito sendo aplicadas pela autoridade competente as penalidades revistas no C6digo de

Trdnsito Brasileiro e nornas complementares.

Art. 9o O Poder Executivo estabelecer6 valores a serem cobrados pelo recolhimento e

guarda do veiculo at6 a sua liberagEo.

Art. 10 Al6m do registro e licenciamento anual, ficam os referidos veiculos sujeitos ao

atendimento das exigEncias do C6digo de Trdnsito Brasileiro e Resolugdes do CONTRAN.

Art. 11 O DEMUTRAN fica autorizado a promover gest6es junto a outros 6rg6os e

entidades do sistema nacional de trdnsito com vistas ir integragdo dos veiculos ciclomotores

ao sistema nacional para o licenciamento prontuarios de transfer6ncias para outros municfpios
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ou para outras unidades da federagio e no que couber aos demais procedimentos aplicSveis

aos veiculos em geral previstos no C6digo de Trdnsito Brasileiro.

Art. 12 A ordem o consentimento a fiscalizag6o, as medidas administrativas e

coercitivas adotadas pelas autoridades de tr6nsito e seus agentes ter6o por objeto prioritiirio o

cariier educativo, a protegio d vida e d incolumidade fisica das pessoas.

Art. 13 Fica proibida a modificagdo da estrutura original de f6brica para aumentar a

capacidade de cilindradas dos motores dos ciclomotores, cujos componentes devem estar

certificados no dmbito do sistema brasileiro de avaliagdo, conforme regulamentagdo

especifica do Instituto Nacional de Metrologia, Normalizag6o e qualidade industrial -
INMETRO.

Parfgrafo fnico. O proprietilrio do veiculo ser6 responsabilizado civel e

criminalmente pela proced6ncia do equipamento veicular.

Art. 14 O Poder Executivo fica autorizado a criar e manter atualizado um banco de

dados municipal, para impressio a qualquer momento, que controlar6 as informagOes dos

proprietarios dos ciclomotores, bem como possibilitar6 a transfer6ncia de propriedade,

atualizagdo de dados cadastrais e demais servigos quando necess6rios, incluindo o hist6rico

das transferOncias, as guias de arrecadag6o, mantendo tambdm a aguarda do arquivo fisico dos

documentos de origem e registro ou da transfer6ncia de propriedade.

Art. 15 Aplicam-se aos ciclomotores registrados e licenciados pelo Municipio, todo os

dispositivos relativos ao seu registro, transferOncia de propriedade, baixa, circulagdo e

condug6o estabelecida pelo C6digo de Trdnsito Brasileiro.

Art. 16 Esta Lei poder6 ser regulamentada pelo Executivo, no que couber, e entra em

vigor no prar,o de 90 (noventa) dias de sua publicagSo, revogadas as disposig6es em contr6rio.

56o Gongalo do Amarante/RN^Q6 de junho de20l4.

193". da

JAIME CA SANTOS

tor Geral do DEMUTRAN



Jorn al Oflclal
lnstituido pela Lei Municipal no 1.131 de 18 de setembro de 2007

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

muutcipro or sAo coNgALo Do AMARANTE

LEI NO 1.436, DE 01 DE JULHO DE 2011,

Denomina a Unidade de Saide da Comunidade de
Magaranduba no Municipio de S5o Gonqalo do Amarante e
di outras providdncias.

0 pREFEtro MUNtctpAL DE sAo GoNQALo D0 AMAMNTE/RN, no
uso de suas atribuigoes que lhe sio conferidas por Lei,

FM SABER que a Cimara Municipal aprovou eu sanciono a seguinle
Lei:

Art. 10 Fica denominada a Unidade de Satde da Comunidade de
Magaranduba como "DINAALEXANDRE DA SlLVtr,

Art.20 0 Poder Execulivo regulamentar6 a presente Lei.
Art. 30 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicaqdo.

Art.4o Revogadas as disposigoes em contrdrio.

Sdo GonEalo doAmarante/RN, 01 delulho de 2014.
1930 da lndepend6ncia e 1 260 da Repiblica.

JAIME CALADO PEREIRADOS SANTOS
Prefeito Municipal

JALMIR SIMoES DA COSTA
Seoet6rio Municipal de Sa0de

' Republicado por inconegeo

LEI NO 1.437, DE (},I DE JULHO DE 2014,

Disp6e sobre o Registro e Licenciamento de ciclomotores na

circunscrigdo do Municipio de Sdo Gongalo doAmaranteiRN,
nos termos dos artigos 24 e 129 do C6digo de Tr6nsito
Brasileiro, e d6 outras provid6ncias.

o PREFE|To MUN|0PAL DE sAo coNQAto Do AMAMNTE/RN, no

uso desuas atribuiq6es legais:
FAQO SABER que a Cdmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte

Lei

M. 10 0 Poder Executivo, atav6s do DEMUTRAN, nos termos do artigo
24, XVll e XVlll e'129 do C6digo de Trinsito Brasileiro, lica aulorizado a fazero registro
e licenciamenlo de ciclomotores de at6 50 cilindradas na circunscriqio do Municipio de

Sdo Gongalo doAmarante/RN.
Pardgrafo 0nico. Sdo mnsiderados ciclomotores sujeitos ao registro e ao

licenciamento anual os veiculos de duas ou trds rodas providos de um motor de
combustao interna cuja cilindrada n6o exceda a 50 centimetros c0bicos (3,05
polegadas c0bicas) e cuja velocidade m6xima de fabricagdo n6o exceda a 50

quil6metros porhora, conforme definido noAnexo I do C6digo deTrAnsito Brasileiro.
Ar1.2o Para mnduzk o ciclomotor em via priblica ser6 imprescindivel o

porte da ACC -Autoriza@o para Conduzir Ciclomotores, nos termos do artigo 140 do
C6digo de Trdnsito Brasileiro e conforme a regulamentagSo complementar do
Conselho Nacional de Tr6nsito - CONTRAN, previstas nas ResoluE6es no 1 68/2004 e
169/2005, al6m dosequipamentos bdsicosdeseguranga, especialmente o capacete.

Art. 30A identiflcagSo do ciclomotor se fa16 ahav6s de placa alfanum6rica
lacrada em sua estrutura e fixada no paralamas traseiro do veiculo, obedecidas is
especifica@es e modelos estabelecidos pelo Conselho Nacional de Tr6nsito -
CONTMN,

Art.40 Fica a cargo do DEMUTMN a execugSo do servigo obrigat6rio de
emissao do certificadode registro e licenciamento anual dos veiculos dotipo ciclomotor
no modelo e especificagio determinado pelo CONTMN, bem como a fiscalizagSo dos
mesmos quanlo a sua documenhgao em geral, realizaqdo de vistorias, a emiss6o de
certificados de registroe do DooJmento Unico deTransfer€ncia (DUT).

$10. Para cumprimenlo do estabelecido neste artigo, fica o Poder
Executivo autorizado a adotar os procedimenlos necess6rios i cobranga de taxas e

emolumentos.

$20. Ficam isentos dos pagamentos dastaxasde servigos previstas no

iS0ii

caput deste artigo aqueles cidadSos que declarem no ato do registro do

ciclomotora rendafamiliarat6 02 (dois) saldrios mlnimos.
Art. 5o 0 primeiro licenciamento ser6 feito simultaneamente com o registro

de propriedade do veiculo.

$10, 0 Poder Executivo Municipal estabelece16 em indice percentual ao
prego de venda do veiculo o respectivo valor da taxa de expediq6o do certificado de
registro do veiculo, bem como ovalorrelativo ao certificado de licenciamentoanual.

$20. Para a expedigio do certificado de registro do veiculo, ser6

obrigat6ria a apresentaq5o da nota{iscal de compra do veiculo ou outro documentoque
comprove a propriedade do ciclomotor.

Art. 6o O veiculo cidomotor adquirido anteriormente d edig6o desta lei

deverao ser regularizados no prazo de 180 (cento e oitenta) dias a partir da sua
vigdncia.

Art.7o O certiflcado de registro e o licenciamento anualbem como aACC-
autorizaQao para conduzir ciclomotores sao documentos de porte obrigat6rio do
condulordos veiculos descrilos nesta Lei.

Par5grafo rlnim. Ficam proibidos de circular em via p0blica os veiculos

automotores de esp6cie ciclomotorconduzidos sem a documentagSo descrita no caput

deste artigo, devidamente v6lidos e autorizados.
Art. 8o 0 ciclomotor nio identificado, conduzido sem porte do certificado

de identificaqdo ou com o licenciamento vencido poderd ser apreendido e recolhido e

levado para dep6sito sendo aplicadas pela autoridade competente as penalidades

revistas no C6digodeTrdnsito Brasileiro e normas complementares.
Art. 90 0 Poder Executivo estabelecer5 valores a serem cobrados pelo

recolhimento e guarda do veiculo at6 a sua libera96o.
Art. 10Al6m do regisho e licenciamenlo anual, ficam os referidos veiculos

sujeitos ao atendimento das exig6ncias do Codigo de T16nsito Brasileiro e ResoluSes
doC0NTMN.

Art. 11 0 DEMUTRAN Uca autorizado a promover gestOes junto a outros

6rg5os e entidades do sistema nacional de kdnsito com vistas d integrag6o dos

veiculos ciclomotores ao sistema nacional para o licenciamento prontu6rios de

transfer0ncias para outros municipios ou para outras unidades da federaqao e no que

couber aos demais procedimentos aplicdveis aos vefculos em geral previstos no

C6digo de T16nsito Brasileiro.
Art. 12 A ordem o consenlimenlo a fiscalizagio, as medidas

administrativas e coercitivas adotadas pelas auloridades de trAnsito e seus agenles

terSo por objeto prioritdrio o car6tereducativo, a protegao a vida e A incolumidade fisica

das pessoas.

Art. 13 Fica proibida a modificagSo da estrutura original de fdbrica para

aumentar a capacidade de cilindradas dos motores dos ciclomotores, cujos

componentes devem estar certificados no 6mbito do sistema brasileiro de avaliagdo,

conforme regulamentagio especifica do lnstituto Nacional de Metrologia,

Normalizag6o e qualidade industrial - INMETRO.
Par6grafo rinico. O propriet6rio do veiculo se16 responsabilizado civel e

criminalmente pela proced6ncia do equipamento veicular.

Art. 14 0 Poder Executivo fica autorizado a criar e manter atualizado um

banco de dados municipal, para impressdo a qualquer momento, que controlar6 as

informaE6es dos proprietdrios dos ciclomotores, bem como possibilitard a

transfer6ncia de propriedade, atualizagSo de dados cadastrais e demais servigos
quando necessiirios, incluindo o hist6rico das transfer6ncias, as guias de arrecadagdo,
mantendotamb6m a aguarda do arquivo fisico dos documentos de origem e regisko ou

da transferdncia de propriedade.

Art. 15 Aplicam-se aos ciclomotores registrados e licenciados pelo

Municipio. todo os dispositivos relativos ao seu reglstro, transfer6ncia de propriedade,

baixa, circulaqSo e condugdo estabelecida pelo C6digo deTr6nsito Brasileiro.
Art. 1 6 Esta Lei poderd ser regulamentada pelo Executivo, no que couber,

e entra em vigor no prazo de 90 (noventa) dias de sua publicaqio, revogadas as
disposigdes em contr6rio.

Sdo Gongalo do AmarantelRN, 01 de julho de 2014
1930. da lndepend6ncia e 1260. da Rep0blica.

JAIME CALADO PEREIMDOS SANTOS
Prefeito Municipal

PAULO ROBERTO DE CASTRO MACEDO
Diretor Geral do DEMUTRAN


