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CONVOCAÇÃO EXTRAORDINÁRIA
Dia 01/02/2013 na sede do SINDIMOTOSP

COMPANHEIROS: VAMOS AGIR JUNTOS, 
COM RESPONSABILIDADE E ORGANIZAÇÃO

PROBLEMAS DA REGULAMENTAÇÃO

Compareça no dia 01 de fevereiro de 2013 às 10 horas na Rua Dr Eurico Rangel, 40 
Brooklin Novo (ao lado do Viaduto dos Bandeirantes), para juntos  entregarmos 

ofício aos órgãos públicos federais pedindo mais prazo para início 
da fiscalização da REGULAMENTAÇÃO. 

Nesse dia realizaremos um grande ato pacífico em prol da categoria
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O SindimotoSP sai mais uma vez em defesa dos interesses dos motofretistas em
São Paulo e mostra as incoerências do início da Fiscalização no dia 2 de fevereiro:
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1. Dos 645 municípios de 
SP, menos de 10% tem 
legislação própria para 

motofrete e mototáxi. Da 
região metropolitana de São 
Paulo, que são 39 municípios, 

só 3 tem regulamentação 
(cidade de São Paulo, Osasco e 

Guarulhos).

2. Oferta de locais para fazer 
o curso é menor que à procura 
dos motofretistas. Denatran 
só abriu para CFCs há menos 
de 6 meses, isso é mais um 

dos motivos para ser revisto o 
posicionamento de não adiar a 

fiscalização.

3. Na cidade de 
São Paulo tanto 

motofretista 
registrado quanto 

autônomo encontram 
dificuldades para 

obter o Condumoto e 
Motofrete.
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Quais são alguns dos impedimentos para o 
motofretista se regulamentar na cidade de São Paulo

Esse são apenas alguns dos motivos que geram revoltas da categoria e que 
impedem os motofretistas de regulamentar junto a lei federal 12.009.

LEI FEDERAL 12.009
Regulamenta as atividades dos motofretistas em 

entrega de mercadorias com o uso de motocicleta em 
todo Brasil. Nessa lei estão inseridas as Resoluções 350, 

356, 410 e 411.

LEMBRAMOS QUE NÃO SOMOS CONTRA A REGULAMENTAÇÃO, PORÉM, 
É PRECISO QUE OS MUNICÍPIOS ESTEJAM REGULARIZADOS PARA QUE 

OS MOTOFRETISTAS E MOTOTAXISTAS POSSAM TAMBÉM CUMPRIR À LEI.
 

COMPAREÇA DIA 1 DE FEVEREIRO DE 2013 ÀS 10 HS NO SINDIMOTOSP 
PARA VIRARMOS O JOGO JUNTOS E COM RESPONSABILIDADE

Apoio: 

NÃO ESQUEÇA

LEI MUNICIPAL 14.491
Orienta os motofretistas quanto à emissão do 

Condumoto e do Motofrete (placa vermelha) na cidade 
de São Paulo. Determina também os procedimentos e 

documentos necessários para a regularização.

Falta de escolas, CFCs e outras instituições para dar o curso 30 horas. O prazo dado pelo Denatran
para credenciamento foi curto. Também houve falta de interesse dos CFCs. 

O motofretista faz o curso, transfere a motocicleta de passageiro para espécie Carga e depois não consegue 
legalizar a moto. Sem autorização/regulamentação da prefeitura o DETRAN não autoriza o emplacamento 

na categoria aluguel/placa vermelha. 
 Falta de equipamento adequado para modelos de motocicletas. Ex: mata cachorro. 

Fiscalização nas empresas clandestinas, exigir das empresas o Termo de Credenciamento junto a prefeitura.  
O motofretista autônomo para ser regulamentado é exigido um seguro de vida muito caro. 

 O motofretista celetista, caso a empresa não seja credenciada pela prefeitura,  não consegue regularizar 
junto a prefeitura (DTP).


