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Fiscalização da Resolução 356 
começa a partir de agosto

Geração de emprego como fator de inclusão 
social, campanhas educativas, conscientização e 
redução dos acidentes no motofrete foram alguns 
dos tópicos abordados pela diretoria do Sindimo-
toSP com o governador paulista na reunião que 
definiu como será os trabalhos do SindimotoSP 
para 2012. A Abraciclo e a Fenabrave, represen-
tados por Roberto Moreno e Antonio Figueiredo 
Netto, respectivamente, também estiveram no 
encontro. “O governador Alckmin é favorável as 
mudanças e regulamentação dos motofretistas e 
nos recebe sempre com disposição porque de-
seja uma categoria forte e representativa”, disse 

Para quem utiliza motocicleta na categoria passageiro 
(dois assentos) placa cinza, não pode fixar dispositivo 
de carga (baú, grelha, bolsa, alforjes e caixas laterais). 
Somente e permitido essas fixações quando a motoci-
cleta estiver na categoria aluguel – espécie carga – placa 
vermelha., caso ao contrario será multado, conforme re-
solução 219 do CONTRAN.

A resolução 356 entre outras atribuições determina 
que a motocicleta deve estar na espécie carga e na cate-
goria aluguel (placa vermelha). Caso o veículo não esteja 
dentro da resolução, o condutor  não pode trafegar com 
seu veículo, e assim,  fica impedido de trabalhar como 
motofrete. A policia militar esta usando os mesmos pa-
râmetros que a Polícia Rodoviária utiliza nas estradas e 
rodovias, o veículo em descordo com o CTB, é multado.

O motofretista para legalizar sua moto que está na 
categoria passageiros(dois assentos) placa cinza, deve 
fazer um laudo em um dos postos credenciados pelo 
INMETRO (OIA) que certifica as alterações feitas para 
espécie carga ou ter um veiculo já de fábrica na espécie 
carga. Depois do laudo precisa ir até o DTP, já com o 
curso de 30 horas realizado, para requerer a mudança 
no documento da moto de categoria espécie carga - ca-
tegoria aluguel (placa Vermelha).

A confusão gerada pelos motofretistas é que o adia-
mento da fiscalização é apenas em relação ao Curso de 
30 horas, ou seja, o condutor. Para a motocicleta, deve 
estar em acordo com as exigências do CTB, O trabalha-
dor que ainda não fez o Curso de 30 horas precisa re-
alizá- lo com urgência, sem ele não é possível legalizar 
a motocicleta para exercer sua atividade remunerada 
denominado MOTOFRETE.

Gilberto Almeida dos Santos, o Gil, presidente 
do SindimotoSP.

Também foram apresentadas outras necessi-
dades dos profissionais do setor como uma linha 
de financiamento para compra de motos padrão 
motofrete, a continuidade dos cursos gratuitos de 
qualificação para o motofrete, como o de 30 ho-
ras exigidos pelo Contran, campanhas educativas 
e de orientação no trânsito das grandes cidades, 
a realização do Motochek-up Motofrete em que 
seja reunidos num único lugar, como por exem-
plo, os Poupatempos, diversas secretarias e de-
partamentos responsáveis pela regulamentação 
da Lei Federal 12009 em âmbito estadual.

Curso de 30 horas
continua com

inscrições abertas

Portarias da prefeitura de SP
estabelecem procedimentos para motofrete
A Secretaria Municipal de Transportes (SMT) publicou seis portarias 

no Diário Oficial da Cidade que estabeleceram procedimentos para o 
motofrete na cidade. As medidas visam adequar a legislação municipal 
à Lei Federal n. 12.009/2009 e à Resolução Contran nº 356/2010, que 
entraram em vigor no dia 4 de agosto de 2011. Agora, os motofretistas 
tem até 4 de agosto de 2012 para se adequarem as exigências.

Projeto de Lei Municipal pretende punir tomador 
de serviço que contratar motofrete irregular

SindimotoSP reuniu Secretaria de  
Emprego e Relações de Trabalho
estadual, Sest-Senat, Sedersp e

Setcesp para esclarecer dúvidas sobre 
Curso de 30 Horas gratuito do Contran
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Curso de 30 horas do Contran tem 
as primeiras turmas formadas

A Polícia Militar está multando as 
motocicletas que não estão de acordo 
com Código de Trânsito Brasileiro - CTB

Motocicletas: consolidação dos 

números de 2011 mostra

superação de crise no setor

Homens lideram
indenizações de 

acidente de trânsito

Alckmin veta lei contra o garupa 
e recebe projetos do SindimotoSP 

para beneficiar à categoria

Na reunião o governador ouviu as reivindicações do SindimotoSP e comprometeu-se a continuar ajudando o setor em 2012.

A reunião foi intermediada pelo deputado 
estadual e secretário Estadual de Relações

do Trabalho Davi Zaia, que também
é vice-presidente da UGT

SindimotoSP quer a isenção do IPVA para 
motocicleta espécie carga e a redução do 

ICMs para à compra da zero KM

Desenvolver 
ações voltadas 
em prol dos 
motociclistas, 
contribuir para 
a redução dos 
acidentes de 

trânsito no Brasil. 
Objetivando 

colaborar com 
a “Década de 

Segurança
2011-2020”

Harmonia no Trânsito

SindimotoSP solicitou, a Alckmin, participar  
do Conselho Estadual para a Diminuição dos 
Acidentes de Trânsito e Transportes – Cedatt
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Editorial

Expediente
A Voz do Motoboy
Jornalista responsável: Pedro Pimenta
Diagramação: Rodrigo Martins
Colaboradores: Observatório Nacional de Segurança 
Veicular / DNP / Instituto Motofrete / Febramoto  / Sin-
dimotoSP / Associação dos Motofretistas
Redação: Rua Dr Eurico Rangel, 40 - 2  ̊ andar - Sala 3 / 
Brooklin Novo / Cep: 04602-060 / Telefone: 5093-9664
email: jornalavozdomotoboy@terra.com.br

O governador Geraldo Alckmin (PSDB) vetou 
em dezembro último o projeto de lei de autoria do 
deputado estadual Jooji Hato (PMDB) que proibi-
ria transporte de garupas em motocicletas. Como 
justificativa disse “que não é punindo o meio de 
transporte que se combate o crime”. O governa-
dor ainda observou que matéria de legislação de 
trânsito é federal, não de competência do Estado. 
“A maneira de combater o crime é o reforço do 
policiamento, que é o que nós estamos fazendo 
atualmente”, completou Alckmin, que recebeu dias 
antes o presidente do SindimotoSP Gilberto Almei-
da dos Santos, o Gil, para uma audiência sobre o 
assunto. Na ocasião, Gil frisou que no motofrete já 
existe a proibição, porém, alegou que não se pode 
punir o trabalhador que usa a motocicleta diaria-
mente para o trabalho ou para a família com uma 
lei fora da realidade dos motociclistas.

O momento não poderia ser mais oportuno 
para o motofrete. Sem dúvida, 2012 será o ano 
que muita coisa mudará (e para melhor) no se-
tor e por isso, as perspectivas não poderiam ser 
melhores. Os motofretistas estão sendo mais 
valorizados, mais respeitados a cada etapa da 
padronização que está sendo inserida na cate-
goria em âmbito nacional. O Governo Federal 
está fechando o cerco, através do Ministério do 
Trabalho, contra empresas irregulares e tomado-
res de serviço que ainda insistem em contratar 
serviço de motofrete clandestino. Já o Governo 
Estadual, além de oferecer o curso de 30 Ho-
ras gratuitamente, acenou positivamente com 
possibilidades de dar isenções em impostos na 
compra de moto zero, entre outras coisas, en-
quanto que a Prefeitura de São Paulo continua 
à luta para disciplinar o trabalho de entregas 
com motos. Recentemente, inaugurou dois es-
tacionamentos exclusivos para motofretistas em 
São Paulo. Soma-se a isso ainda, o momento 
favorável que passa o País aumentando à renda 
do trabalhador de duas rodas que a cada dia, 
conquista também, mais direitos.

Nós, aqui do jornal vamos torcendo (e tra-
balhando) para que, de fato, esse ano seja o 
melhor para todos.

Curso de 30 horas do Contran tem
as primeiras turmas formadas

Antes do término de 2012, o Sest-Senat for-
mou as primeiras turmas do Curso de 30 horas 
exigido pelo Contran. Muitos associados do Sin-
dimotoSP realizaram o curso, inclusive o presi-
dente Gilberto Almeida dos Santos, o Gil. O cur-
so dá direito a emissão de um certificado digital 
junto ao Detran que habilita o motociclista exer-
cer a profissão de motofretista. Sem isso, não é 
possível requerer placa vermelha, outra exigên-
cia para trabalhar com motofrete.

A carga horária do curso é de 30 horas entre 
aulas práticas e teóricas, abordando os seguintes 
temas: Ética e Cidadania na Atividade Profissio-
nal, Legislação de Trânsito, Gestão do Risco So-
bre Duas Rodas, Segurança e Saúde, Transporte 
de Cargas e Práticas de Pilotagem Profissional.

O Sest-Senat avisa que há uma relação de do-
cumentos que devem ser providenciados antes 

da matrícula, que 
não a efetua sem 
estar completa e 
que também não 
reserva nenhum 
tipo de vaga. A 
duração total é de 
seis dias na sema-
na (manhã, tarde 
ou noite) ou três 
dias no final de 
semana (sábado, 
domingo e mais um sábado ou domingo).

Mais informações podem ser obtidas no Sindi-
motoSP acessando www.sindimotosp.com.br ou 
pelos telefones 3337-5879 / 3333-3601 / 3361-
9410. Abaixo, está a relação dos postos que fa-
zem as matrículas na Grande São Paulo.

Unidades disponíveis na cidade de São Paulo

Vila Jaguara: Avenida Cândido Portinari, 1.100.
Telefone: 3623-1326

Parque Novo Mundo: Rua Tuiuti, 09.
Telefone: 2207-8840

Santo André: Rua Vereador José Nanci, 300.
Telefone: 4977-9999

Fernão Dias: Rua Benito Meana, 100 - Lj 24. 
Telefone: 2983-2232

Guarulhos: Rodovia Presidente Dutra, Km 210,5.
Telefone: 2431-1347

Alckmin veta lei contra 
garupa em SP

(11) 3897-9115 / (11) 3285-5200

MELhoRAnDo à qUALIDADE DE 
VIDA Do MoTofRETISTA

Setor profissional de duas rodas irá gerar 15 mil empregos
A expectativa é do Governo Estadual que vai de 

encontro a do SindimotoSP, o sindicato de São 
Paulo e Região que representa os motoboys. Am-
bos afirmam que a procura pelo motofretista tem 
aumentado pela rapidez e agilidade na entrega de 
documentos, pequenas mercadorias etc.

 Ano passado, mais de 1 milhão de novos em-
pregos foram criados em todo Brasil nos mais 
diferentes setores profissionais. Destes novos 
postos abertos e recolocação de trabalhadores 
no mercado formal de empregos, quase 10 mil 

vagas se deram no motofrete na cidade de São 
Paulo. A tendência para 2012 é que ainda nesse 
semestre o dobro de ofertas apareça, além da re-
petição dos números de 2011, já que o setor está 
regulamentado através da Lei Federal 12009, tem 
a Resolução 356 acertando arestas, como a exi-
gência do Curso de 30 Horas do Contran, possui 
acordo coletivo firmado entre os sindicatos laboral 
e patronal que garante salário base, cesta básica, 
plano odontológico, seguro de vida, aluguel da 
moto etc.

SindimotoSP apresentou argumentos e sugestões 
que auxiliaram o governador a entender a 
necessidade de vetar a lei contra garupa. 
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Portarias da prefeitura de SP estabelecem
procedimentos para motofrete

A Secretaria Municipal de Transportes (SMT) publicou seis portarias no Diário 
Oficial da Cidade que estabeleceram procedimentos para o motofrete na cidade. 

As medidas visam adequar a legislação municipal 14.491/2007 à
Lei Federal 12.009/2009 e à Resolução Contran 356/2010.

Prazo máximo é até 4 de agosto de 2012. Depois disso é multa e apreensão.

A primeira portaria delega ao Diretor do Departa-
mento de Transportes Públicos (DTP) a competên-
cia para fixação de pontos de estacionamentos ex-
clusivos para a atividade de motofrete, de que trata 
o Decreto n. 48.919, de 9 de novembro de 2007.

 Uma segunda estabelece normas complemen-
tares para implantação de pontos de estaciona-
mentos exclusivos, definindo regras, procedimen-
tos e condições gerais para criação, transferência, 
remanejamento, alteração e exclusão de pontos de 
estacionamento de motofrete. Esses pontos serão 
exclusivos para estacionamento de qualquer moto-
fretista que possuir licença da motocicleta e Condu-
moto em validade junto à Prefeitura de São Paulo.

Outra portaria estabelece normas complemen-
tares para cadastramento do condutor, adaptando-
-se às exigências federais. Ela entrará em vigor na 
data de sua publicação, produzindo seus efeitos a 
partir de 4 de agosto de 2012. O interessado em 
explorar os serviços de motofrete deverá registrar-
-se no Cadastro Municipal de Condutores de Mo-

tofrete – CMCM, junto ao DTP, e atender algumas 
exigências como ter no mínimo 21 anos de idade; 
Carteira Nacional de Habilitação - CNH, categoria 
A, em validade, expedida há pelo menos 2 anos; 
Comprovante de conclusão do Curso Especializa-
do de Capacitação 30 Horas do Contran.

 
Empresários também deverão cumprir leis 

editadas nas portarias
Uma quarta portaria estabelece normas com-

plementares para cadastramento de pessoas ju-
rídicas interessadas na exploração do serviço de 
motofrete para obter o Termo de Credenciamento.

 Uma quinta portaria estabelece normas com-
plementares para expedição de licença para moto-
cicleta operar na modalidade motofrete, além de 
detalhar o procedimento técnico operacional para 
inspeção de segurança veicular. Ao condutor au-
tônomo, devidamente inscrito no Cadastro Muni-
cipal de Condutores de Motofrete, será concedida 
apenas uma Licença.

Motocicleta terá atenção especial
Por fim, a sexta portaria define padrões de 

identificação e segurança para as motos usa-
das no serviço de motofrete. A motocicleta de-
verá ser original de fábrica; ser de cor padroni-
zada branca; ter no máximo 8 anos, excluído o 
ano de fabricação; ser licenciada como veículo 
de categoria aluguel destinado ao transporte 
de pequenas cargas; ser aprovada em vistoria 
semestral realizada pelo DTP ou por Organis-
mo de Inspeção Acreditado – OIA, credencia-
do junto ao DTP. A portaria detalha ainda as 
características do baú: faixas refletivas altura 
máxima de 70 cm medida a partir da base do 
dispositivo de fixação do baú na moto; 60 cm 
de largura, desde que não exceda a distância 
entre as extremidades internas dos espelhos 
retrovisores; o comprimento não pode exce-
der a extremidade traseira original da motoci-
cleta; ser de cor única e uniforme e ainda ter 
antena corta pipa e protetor de perna (mata-
-cachorro).

O condutor do serviço de motofrete deverá 
utilizar, obrigatoriamente, capacete de segu-
rança com faixas refletivas, colete de proteção 
e identificação e equipamento individual de 
proteção para os pés, tipo bota.

Homens lideram indenizações
de acidente de trânsito

Projeto de Lei 
municipal pretende 
punir tomador de

serviço que contrata 
motofrete irregular

Nos primeiros nove meses do ano passado, 77% 
das indenizações do Seguro DPVAT foram pagas a 
pessoas do sexo masculino. É o que revela o mais 
recente boletim da Seguradora Líder DPVAT, admi-
nistradora do seguro, que indeniza vítimas de trân-
sito em casos de invalidez permanente e morte, 
além de reembolsar despesas médicas nos casos 
menos graves. A maior incidência de indenizações 
foi para vítimas entre 18 e 34 anos, predominante-
mente do sexo masculino. Só de janeiro a setem-
bro foram 42.224 indenizações por morte; 165.592 
por invalidez permanente; e 48.663 reembolsos de 
despesas médicas. Ao todo mais de R$ 1.693 mi-
lhões  foram  pagos em  indenizações.

Foi encaminhado à Assessoria Jurídica da 
prefeitura de São Paulo Projeto de Lei para 
punir empresas que contratam motofrete 
clandestino. No texto estão punições severas 
como multas e a obrigatoriedade da obtenção 
do termo de credenciamento para pessoas ju-
rídicas que desejam explorar , contratar mão 
de obra ou  empresas de motofrete na cidade. 
Há também um artigo que determina respon-
sabilidade do contratante em certificar-se que 
o contratado está devidamente credenciado 
junto a Secretaria Municipal de Transportes 
nos termos exigidos pela Lei 14491 de julho 
de 2007.

A punição dada a quem contrata serviços ir-
regulares de motofrete já está em vigor na Lei 
Federal 12009 e que dispõe apenas em ques-
tões trabalhistas.

Por categoria de veículo, 66% das situações in-
denizadas foram decorrentes de acidentes com 
moto, mas o número fica ainda mais alarmante 
considerando-se apenas as indenizações por inva-
lidez, visto que 72% das situações que resultaram 
em seqüela permanente foram em decorrência de 
acidentes envolvendo este tipo de veículo. Este per-
centual cai para 22% quando analisada a categoria 
automóvel. Em relação a indenizações por morte, 
49% dos casos fatais aconteceram em acidentes 
de automóvel, enquanto 36% de acidentes com 
óbito envolveram motos. As estatísticas reforçam 
que, proporcionalmente à frota, os acidentes com 
motos deixam mais vítimas, já que os automóveis 
representam 61% da frota nacional de veículos, 
percentual bem superior aos 26,6% de motos que 
circulam no país.

De acordo com a Seguradora Líder DPVAT, a 
intenção do envio de boletins periódicos com as 
estatísticas de indenizações pagas é cumprir não 
só com um objetivo social de transparência como 
também para alertar as autoridades sobre o assun-
to. “O trânsito tem ficado cada vez mais violento. 
Foram mais de 256 mil acidentados no período 
(indenizados), uma média de quase 950 (939,38) 
pessoas por dia no Brasil. É um número alarmante”, 
sinaliza Ricardo Xavier, diretor-presidente da Segu-
radora Líder DPVAT.

Considerando as regiões brasileiras, o Sudeste 
concentrou o maior número de casos fatais: 38% de 
indenizações por morte, sendo que em São Paulo 
aconteceu quase metade dos casos: 48%. Em rela-
ção ao Brasil, o Estado responde 18% dos acidentes 
indenizados por morte - mesmo percentual desti-
nado a toda a região Sul e às regiões Centro-Oeste 
e Norte juntas. O Nordeste foi a segunda região de 
maior registro de indenizações por morte – 26%. 

Em relação aos automóveis, as 
motocicletas registraram um aumento de 

colisões em relação ao ano passado. 



12 bilhões
de reais investidos em segurança 
pública, aplicados em capacitação 
e contratação de policiais e na 
compra de equipamentos de 
ponta no combate ao crime.

São 14,7 bilhões
de reais destinados à saúde, 
diminuindo a mortalidade infantil 
ao menor nível de toda a história 
do estado de São Paulo.

São

1.260
novas viaturas espalhadas  
por todo o estado, além da  
criação de 9 Centrais de  
Flagrante para agilizar o 
atendimento  ao cidadão.

São São 250.000
pessoas por ano atendidas na rede 
Lucy Montoro, que agora conta 
com mais 3 unidades: São José 
dos Campos, São José do Rio Preto 
e Vila Mariana (SP).

11.000
tablets de última geração 
equipando as viaturas policiais 
com GPS e acesso direto ao  
banco de dados criminais. 

São 460 milhões
de reais liberados pela Secretaria 
da Saúde para mais de 300 Santas 
Casas em todo o estado.

São

540.000
pessoas da região de Franco da 
Rocha beneficiadas com a entrega 
do novo hospital. Foi entregue 
também o Hospital São José na 
capital e mais 5 novos Ambulatórios 
Médicos de Especialidades. 

São125 mil
policiais civis e militares,  
o maior contingente do país,  
com a contratação em 2011  
de mais de 6 mil novos  
soldados para a PM.

São

252
vagões mais rápidos e  
modernos  para o Metrô e CPTM, 
tornando as viagens  
mais seguras e confortáveis.

São 525 mil
novos usuários circulando pelas  
4 novas estações de Metrô 
entregues em 2011: Pinheiros, 
Butantã, Luz e República.

São

7.000.000
de passageiros/dia transportados 
nos trens do Metrô e da CPTM, 
fazendo com que São Paulo 
responda por 73% do total
do transporte ferroviário no Brasil. 

São15
obras de grande porte sendo  
feitas ao mesmo tempo:  
4 no Metrô e 11 na CPTM.

São

2011. São tantos avanços 
que só podia ser São Paulo.
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Mesmo com crescimento de 16,8% sobre o total 
de 2010 nos números de produção das associadas 
da Abraciclo, Associação Brasileira dos Fabricantes 
de Motocicletas, Ciclomotores, Motonetas, Bicicle-
tas e Similares, as motocicletas só agora vêm apre-
sentando completa recuperação sobre os momen-
tos críticos vividos desde o final de 2008, quando 
estourou a crise econômica internacional. O mer-
cado interno, consideradas as vendas ao atacado, 
mostrou uma variação também positiva de 12,4%, 
com as vendas aos distribuidores de 2.044.422 
milhões de unidades.

Exatamente 2.137.417 unidades de motocicle-
tas deixaram as linhas de montagem instaladas no 
PIM, Polo Industrial de Manaus. Onde está locali-
zada a grande maioria deste segmento industrial, 
ainda 3,5 mil a menos que as 2.140.907 produzi-
das em 2008, ano de referência para o setor. As 
vendas mostraram uma variação percentual mais 
importante, de 8,76% positivos, mas é uma va-
riação ainda modesta se considerado o ritmo de 
crescimento do período anterior à crise.

Importância mundial e boas perspectivas
São números importantes que justificam o posi-

cionamento do Brasil como quinto maior produtor 
mundial e um dos mercados mais promissores, 

Produção igual a de 2008 evidencia que apenas em 2011 o setor conseguiu chegar a patamares anteriores à crise de 

2009. A motocicleta recupera, aos poucos, o espaço conquistado na década passada e sinaliza futuro promissor.

em franca evolução. No entanto, as restrições cre-
ditícias e algumas oscilações na economia sinali-
zam cautela na condução dos destinos deste im-
portante segmento da economia e a necessidade 
de forte empenho comercial para que as metas 
sejam atingidas e o crescimento perenizado.

É ainda destacável o fato de que se amplia so-
lidamente o respeito e o debate temático sobre a 
utilização da motocicleta e a grande eficácia que 
o veículo tem demonstrado como meio de trans-
porte destinado às mais variadas circunstâncias e 
precisões. Em particular na utilização profissional e 
em regiões menos favorecidas por estrutura ade-
quada de transporte. A evolução das regiões norte 

MOTOCICLETAS: CONSOLIDAÇÃO DOS NÚMEROS DE 2011 
MOSTRA SUPERAÇÃO DE CRISE NO SETOR

e nordeste na participação percentual de vendas 
é indicador indiscutível da descoberta da motoci-
cleta como meio de transporte ideal: baixo custo 
de aquisição e despesas moderadas com sua ma-
nutenção.

Emplacamentos: mais unidades nas ruas
Com referência aos números pertinentes ao 

emplacamento, que traduzem a real quantidade 
de novas unidades em circulação, o incremento 
anual atingiu 7,6%, passando de 1.804.011 para 
1.940.297 unidades. A exportação experimentou 
uma sensível, mas ainda insuficiente melhora, am-
pliando em pouco mais de 4 mil unidades o total 
destinado a outros países.

“Longo e penoso foi o caminho para que atin-
gíssemos novamente esses números. Nossas as-
sociadas dedicaram-se de forma especial em aten-
der seus consumidores e buscar solução para a 
ausência de linhas de créditos adequadas às clas-
ses C e D, onde concentram-se a grande maioria 
dos compradores de nossas motocicletas. Atra-
vessamos um vigoroso e demorado processo de 
recuperação, novos investimentos e mudança em 
nosso modo de atuar. Hoje vemos um mercado 
evoluindo de forma mais consistente”, afirma Ro-
berto Akiyama, presidente da Abraciclo.
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Atendendo solicitação antiga dos motofretistas 
de São Paulo, a prefeitura, através do Departamen-
to de Transportes Públicos – DTP, reservou vagas 
exclusivamente para motofretistas que tenham 
placa vermelha em suas motos e Condumoto.

O diretor do DTP, Coronel Helder Pereira, rece-
beu a incumbência do secretário de Transportes 
Marcelo Branco, para fixação de pontos de estacio-
namentos exclusivos para motofrete em conjunto 
com o SindimotoSP, que orienta os melhores lo-
cais e os mais usados. O funcionamento do ponto 
de estacionamento estará restrito aos horários e 
condições definidos pela sinalização e é gratuito. 
Os dois primeiros estacionamentos exclusivos es-
tão, um na Rua Benjamim Constante e o outro na 
Rua Rangel Pestana. 

Com a nova legislação na cidade de São Paulo, 
o motofretista interessado em explorar os serviços 
de motofrete deverá registrar-se no Cadastro Mu-
nicipal de Condutores de Motofrete – CMCM, jun-
to ao DTP, e atender algumas exigências da prefei-
tura que estão de acordo com a Lei Federal 12009.

Já as empresas precisam obter o Termo de 
Credenciamento e, entre outros requisitos, deve 
comprovar, através de planta ou croqui, a disponi-
bilidade de imóvel que abriga os serviços ofereci-
dos, com área mínima de 30 m², que comporte as 

Representantes, diretores e proprietários das maiores empresas 
do setor estiveram presentes. Na ocasião, reafirmaram apoio 
incondicional a regulamentação e padronização da categoria

SindimotoSP reuniu Secretaria de Emprego e Relações 
do Trabalho, Sest-Senat, Setcesp – motofrete e Sedersp 
para explicar e orientar empresários do motofrete em 

relação ao Curso de 30 Horas

Fiscalização da Resolução 356 começa em agosto

Motofrete agora tem 
vaga exclusiva

Motofretistas e empresas de motofrete precisam 
adequar-se à Portarias Municipais

O objetivo era tirar todas as dúvidas em relação ao curso de 30 horas do Con-
tran, não só para os sindicalistas como para os empresários do setor. Presentes 
na reunião estavam toda à diretoria do SindimotoSP, além do presidente Gilber-
to Almeida dos Santos, o Gil, o coordenador de Políticas de Emprego e Renda da 
Secretaria do Emprego e Relações do Trabalho do Estado de São Paulo Roberto 
Fukumaru e o diretor do Sest Senat de São Vicente Sergio Pereira, representando 
a supervisora do CRSP Sest Senat Sandra Caravieri Erustes. Do Sest Senat tam-

O Departamento Nacional de Trânsito – Dena-
tran divulgou em nota para a imprensa alertando 
que no dia 04 de agosto de 2012 cessa o prazo 
dado para a adequação de todos os motofretistas 
do Brasil em relação à Resolução 356 que esta-
belece os requisitos mínimos de segurança para 
motofrete. Às exigências previstas no artigo 139-A 
do Código Brasileiro de Trânsito (Lei n.º 9.504 de 
1.997) e do artigo 2º da Lei 12.009/2009 constam 
nessa resolução. 

O artigo 139-A do CTB fixa que as motocicletas 
e motonetas destinadas ao transporte remunera-
do de motofrete somente poderão circular com 
autorização emitida pelo órgão ou entidade exe-
cutiva de trânsito dos Estados e do Distrito Federal 
(DETRAN) e, para que esta autorização seja emiti-
da, deverá o veículo ser registrado na categoria de 
aluguel, ter instalado protetor de motor “mata-ca-
chorro”, aparador de linha antena “corta-pipa” e 
que a instalação de dispositivo para transporte de 
carga seja aquele  regulamentado pelo Contran, 
submetendo-se o veículo a vistorias semestrais.

Com a regulamentação da profissão, o motofre-

bém estavam na reu-
nião Francisca Biagioni, 
José Biagioni e Duglacy 
Antunes da Silveira, dos 
postos Jaguara, Ro-
doShopping Fernão Dias 
e Parque Novo Mundo, 
respectivamente. O Se-
tcesp também esteve 
presente com parte de 
sua diretoria e o coorde-
nador Dennis Willian. Os 
representantes do gover-
no estadual explicaram 
o porquê das exigências 
quanto a documentação 
e ouviram as sugestões 
dos empresários para 
que seja facilitado o pre-
enchimento e entrega 
dos documentos. Tanto 
à secretaria quanto o 
Sest Senat mostraram-se 
de acordo com a facilita-
ção e levaram todas as 
sugestões para seus de-
vidos setores.

tista também deverá realizar curso especializado 
de formação aprovado pelo Detran, ter 21 anos 
completos, ser habilitado há pelo menos 2 anos 
na carteira de habilitação tipo “A”, e, quando em 
serviço, utilizar colete de segurança próprio apro-
vado pelo Denatran. Quem estiver fora dessas exi-
gências será multado e ter o veículo apreendido.

áreas administrativas, sanitários, local de perma-
nência de condutores e de estacionamento para, 
no mínimo, 25% da frota, considerando-se, neste 
caso, 4 m² por motocicleta.

 Outra exigência para os empresários é que eles 
deverão enviar, trimestralmente, por meio eletrôni-
co, relação de todos os condutores em operação, 
assim como relatório dos deslocamentos de sua 
frota e de seus condutores quando solicitado pela 
Administração Pública, bem como na ocorrência de 
acidente, afastamentos e óbitos dos condutores. 

As empresas credenciadas para exercer traba-
lhos no motofrete deverão requerer à Secretaria 
Municipal de Transportes a expedição de licença 
para cada motocicleta de sua frota, a qual será 
emitida com a anotação Preposto Autorizado. En-
tre outras coisas, exige contrato ou apólice de se-
guro de vida complementar, em favor do condutor, 
que deverão ser mantidos durante o período de 
vigência da licença, devendo ser corrigida anual-
mente pelo índice IGP-M/FGV. A licença será con-
cedida em nome da pessoa jurídica, em caráter 
intransferível, devendo ser devolvida à Secretaria 
Municipal de Transportes quando não houver mais 
interesse na sua utilização.

O condutor autônomo terá apenas uma Licen-
ça. Entre outras coisas, precisa comprovar regulari-
dade junto ao Instituto Nacional do Seguro Social 
(INSS) e apresentar contrato ou apólice de seguro 
de vida complementar não inferior a 3 vezes o va-
lor do seguro obrigatório (DPVAT).

Licença agora é  
obrigatória e
intransferível

Rua Rangel Pestana

Rua Benjamin Constant




