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LEI Nº 2.129, de 11 de junho de 2007. 
 

 
Institui e regulamenta a atividade de carroceiros 
no âmbito do Município e contém outras 
providências. 

 
 
A Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:  
 
 
Artigo 1º - Fica instituída a atividade de carroceiro no âmbito do Município de Salinas-
MG, que atuará no transporte local de mercadorias utilizando veículo tração animal, em 
cumprimento ao que prescreve o inciso XVII do artigo 24 do Código Brasileiro de 
Trânsito. 
 

DA INSCRIÇÃO 

 
Artigo 2º - O interessado em iniciar a exploração ou continuar explorando as atividades 
previstas no artigo 1º desta lei deverá requerer junto à Superintendência Municipal de 
Trânsito – SUMUTRAN, sua inscrição como CARROCEIRO, ocasião em que será 
fornecida gratuitamente uma placa contendo o número identificador a ser fixada na 
carroça e uma Autorização para Condutor de Veículo Tração Animal. 
 
§ 1° - A Superintendência Municipal de Trânsito – SUMUTRAN fará o registro e o 
licenciamento de no máximo 130 (cento e trinta) veículos de tração animal, de seus 
respectivos condutores e cadastro dos animais com identificação permanente e controle 
de vacinação inscrito no Instituto Mineiro de Agropecuária - IMA. 
 
§ 2º - Para inscrever-se para exercer a atividade prevista no caput deste artigo o 
carroceiro terá que apresentar o certificado de habilitação no curso que será oferecido 
pela Prefeitura Municipal de Salinas, conforme previsto no artigo 3º da presente lei.  
 
§ 3º - Cada carroceiro terá o direito de inscrever até 02 (duas) carroças e até 02 (dois) 
animais por carroça em seu nome, será obrigado o uso de coletores de fezes nos 
animais, a fim de contribuir com a higiene do Município. 
 
§ 4º - Fica proibido o menor de 18(dezoito) anos inscrever como carroceiro bem como 
conduzir veículo tração animal no âmbito deste Município. 
 
Artigo 3º - Os carroceiros serão submetidos a curso de legislação de trânsito oferecido 
anualmente pela Prefeitura Municipal de Salinas em parceria com a Associação dos 
Carroceiros, a fim de capacitar todos os carroceiros a exercerem a atividade de 
transporte de mercadorias respeitando as leis de trânsito como também ao meio 
ambiente. 
 
Parágrafo Único. Concluído o curso previsto no caput deste artigo o carroceiro 
receberá certificado que o habilitará a requerer sua inscrição como CARROCEIRO.  
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Artigo 4º - Fica o proprietário ou responsável pelo animal obrigado a mantê-lo em local 
seguro e alimentação adequada bem como em cuidar do referido animal observando e 
respeitando as normas de proteção animal. 

 
Artigo 5º - A Prefeitura estabelecerá o local onde os carroceiros deverão jogar lixo, 
entulhos e outros dejetos transportados, devendo ser rigorosamente obedecido sob as 
penas da lei. 
 

DAS PENALIDADES 

 
Artigo 6º - O carroceiro que exercer a atividade prevista no artigo 1º sem a placa de 
identificação fixada na carroça, terá sua carroça apreendida sendo que a mesma 
somente será liberada após cumpridas as exigências previstas no artigo 2º da presente 
lei. 
 
Artigo 7º - O carroceiro que desrespeitar as leis de trânsito e em conseqüência causar 
prejuízo ou transtorno a outrem ou ao trânsito da cidade, terá sua inscrição suspensa e 
a carroça apreendida e somente retornará às atividades após submeter a novo curso de 
legislação de trânsito. 
 
Artigo 8º - Ao proprietário ou responsável pelo animal que desrespeitar as normas 
contidas no artigo anterior será aplicada as seguintes penalidades: 
 
I – Apreensão do animal, em caso do animal ser encontrado solto em vias públicas; 
 
II – Suspensão do direito de exercer a atividade pelo prazo de 30 (trinta) dias, em caso 
de maus-tratos; 
 
III – Suspensão do direito de exercer a atividade pelo prazo de 60 (sessenta) dias, em 
caso de reincidência do inciso II; 
 
IV – Cassação da inscrição como carroceiro em caso de dupla reincidência do inciso II; 
 
Parágrafo único. O carroceiro que tiver sua inscrição cassada, por qualquer motivo, 
poderá requerer nova inscrição após transcorrido o prazo de 06 (seis) meses da 
cassação, ocasião em que serão observadas as normas previstas no artigo 2º da 
presente lei. 
 
Artigo 9º - Para aplicar qualquer das penalidades previstas nesta lei o carroceiro terá 
que ser notificado por escrito pela administração municipal, sendo respeitado o direito 
do contraditório e da ampla defesa. 
 

DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS 

 
Artigo 10º - Fica o Poder Executivo autorizado a destinar mediante comodato um 
terreno próximo ao perímetro urbano à associação dos carroceiros com a finalidade 
específica de formação de pastagem para ser utilizado na alimentação dos animais dos 
carroceiros inscritos na SUMUTRAN. 
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Artigo 11 - O Poder Executivo Municipal instituirá 02 (dois) pontos de parada dos 
carroceiros em locais próximos ao centro da cidade, dotados de telefone público, para 
os carroceiros estacionarem e aguardarem a chamada de clientes.  

 
Artigo 12 - A Prefeitura Municipal em parceria com a Associação dos Carroceiros 
viabilizará condições inclusive disponibilizando máquinas e equipamentos possibilitando 
a retirada de areia do leito do Rio Salinas para os carroceiros, sem contudo, causar 
prejuízos ao meio ambiente. 
 
Artigo 13 - Fica estabelecido um prazo de 03 (três) meses, a partir da publicação desta 
lei, para a Prefeitura oferecer o curso de legislação de trânsito previsto no artigo 3º e os 
carroceiros que já exercem suas atividades terão prazo de 06 (seis) meses, a contar da 
publicação desta lei, para cumprir as exigências previstas no artigo 2º da presente lei. 

  
Artigo 14 - A fiscalização e aplicação desta lei será de competência da 
Superintendência Municipal de Trânsito – SUMUTRAN em parceria com a Polícia Militar. 
 
Artigo 15 - Revogam-se as disposições em contrário, entrando esta Lei em vigor na 
data de sua publicação. 
 

Salinas, 11 de junho de 2007. 

 
 

JOSÉ ANTÔNIO PRATES 
Prefeito Municipal 

 
 

 
 

 


