


1ª reunião do fórum – 21/09/2017

Criação do e-mail : mobilidade.moto.bh@pbh.gov.br

Pautas para as próximas reuniões.

Sugestões de novos participantes.

Sugestões a serem encaminhadas ao Denatran - Processo de formação de condutores de 

veículos automotores e elétricos.

Outros assuntos relacionados ao Fórum.

http://www.denatran.gov.br/ultimas-noticias/627-consulta-publica-processo-de-formacao-

de-condutores-no-brasil

mailto:mobilidade.moto.bh@pbh.gov.br


2ª reunião do fórum - 23/03/2018
Como sugestões para o próximo Fórum foram levantados os seguintes temas:

• Debate sobre “Motofaixa”.

• Fiscalização de “Motofretistas”.

• Mudança do Local de realização do evento (CDL ofereceu o espaço)

Estacionamento Av. Amazonas entre 

Av. Afonso Pena e Rua São Paulo



Debate Prós e Contra Motofaixa



3º reunião do fórum - 12/09/2018

No fórum foi decidido as áreas que serão destinadas aos motofretista com a implantação do novo

projeto da Avenida Amazonas e também a colocação das argolas para fixação das motocicletas.





Esta categoria é gratuita! Não há necessidade de 

aquisição de rotativos para estacionar o veículo



Semana Nacional de Trânsito - MOTOCHECK-UP - (CDL) 



3º Minha vida é esta, subir com 

calma descer sem pressa.

2º Motociclista: Dirija com atenção a                     

vida vale muito mais que uma 

emoção!

1º Motociclista, curta a liberdade 

e compartilhe 

responsabilidade.

Concurso de Frases



4º reunião do fórum - 01/06/2019
1º Encontro do Programa de Pilotagem com Segurança - 4º Fórum Mobilidade em

Motocicleta de Belo Horizonte



5ª reunião do fórum: Apresentação CDL: Campanha Educativa Ande Seguro 

de 13/07 a 30/09/21



Apresentação CDL: Campanha Educativa Ande Seguro

Veja os locais, datas e horários das Paradas Educativas:

13/07 - 10:00 às 12:00 hs - na CDL-BH - Av. João Pinheiro nº 495

15/07 - 14:00 às 16:00 hs - na By Moto - Av. Vilarinho nº 2871

20/07 - 10:00 às 12:00 hs - na Hanbai - Av. Afonso Pena nº 952

22/07 - 14:00 às 16:00 hs - na Otobai - Av. Pedro II nº 1.800

27/07 - 10:00 às 12:00 hs - na By Moto - Av. Amazonas nº 3.045

27/07 - 14:00 às 16:00 hs - na Hanbai - Av. Abílio Machado nº 2.705

29/07 - 14:00 às 16:00 hs - Praça Raul Soares

05/08 - 14:00 às 16:00 hs - na By Moto - Av. Amazonas nº 3.045

10/08 - 10:00 às 12:00 hs - na Hanbai - Av. Abílio Machado nº 2.705

17/08 - 10:00 às 12:00 hs - na Otobai - Av. Pedro II nº 1.800

19/08 - 14:00 às 16:00 hs - na By Moto - Av. Vilarinho nº 2871

24/08 - 10:00 às 12:00 hs - na Hanbai - Av. Afonso Pena nº 952

31/08 - 10:00 às 12:00 hs - na By Moto - Av. Amazonas nº 3.045

02/09 - 14:00 às 16:00 hs - na Hanbai - Av. Abílio Machado nº 2.705

14/09 - 10:00 às 12:00 hs - na Otobai - Av. Pedro II nº 1.800

16/09 - 14:00 às 16:00 hs - na By Moto - Av. Vilarinho nº 2871

21/09 - 10:00 às 12:00 hs - na Hanbai - Av. Afonso Pena nº 952

23/09 - 14:00 às 16:00 hs - na By Moto - Av. Amazonas nº 3.045

28/09 - 10:00 às 12:00 hs - na Hanbai - Av. Abílio Machado nº 2.705

30/09 - 14:00 às 16:00 hs - na CDL-BH - Av. João Pinheiro nº 495



Apresentação CDL: Campanha Educativa Ande Seguro

Ação promovida pela CDL/BH começa amanhã, terça-feira, e será realizada até setembro

– A Câmara de Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte (CDL/BH) lança amanhã, dia 13 de julho, a 9ª edição da 

Campanha Ande Seguro. A ação, que visa conscientizar motociclistas sobre a importância da manutenção dos 

veículos, será realizada até o dia 30 de setembro em diversos pontos da capital.

Ao todo, serão 20 paradas educativas com entrega de kit higiene, lanches e aferição de condições da moto e dos 

equipamentos de segurança do motociclista, sorteios de brindes e divulgação de vídeos educativos por meio de 

plataforma digital. A primeira parada será realizada amanhã, terça-feira, de 10h às 12h, na porta da CDL/BH 

(Avenida João Pinheiro, 495 – Bairro Boa Viagem).

“Os motociclistas são profissionais fundamentais para a logística da economia da cidade. Desde o início da pandemia, 

eles ganharam ainda mais relevância, em função do aumento do sistema de delivery. Por isso, é de extrema 

importância que os veículos utilizados por eles estejam em condições seguras, não somente para a realização do 

trabalho, mas, principalmente, para a preservação de suas vidas”, destaca o presidente da CDL/BH, Marcelo de 

Souza e Silva.

De acordo com a Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais (Fhemig) somente em 2020, o Hospital de Pronto 

Socorro João XXIII atendeu a 5.542 acidentados por motocicletas. Segundo o Departamento de Trânsito de Minas 

Gerais (Detran-MG), a capital possui uma frota de 236.088 motocicletas. Em 2020, foram emplacadas 12.352 

motocicletas. E, até o dia 09 de julho deste ano, 6.935.

Em sua última edição, a Campanha Ande Seguro abordou 1.990 motociclistas, cadastrou 1.214 e foram distribuídos 

1.990 kits lanche/higiene, 1.110 antenas instaladas e 50 pares de luvas X11 entregues. De acordo com pesquisa 

quantitativa realizada pela CDL/BH ao longo da campanha, de 2019 para 2020 houve redução de 1,7% no número de 

acidentes envolvendo motocicletas na capital. Este número representa uma redução de R$ 30.868,53 para o Sistema 

Único de Saúde (SUS) e R$ 894.650,40 para a sociedade.

A pesquisa revelou ainda que 53% dos motociclistas já se acidentaram e 50% foram afastados de 2 a 6 meses do 

trabalho. Dentre os itens avaliados, os que apresentaram melhores resultados foram: capacete (83%), calçado (53%) 

e jaqueta (40%).

Acidentes de Trânsito – Número de atendimentos no Hospital João XXIII



https://legislacao.presidencia.gov.br/atos/?tipo=LEI&numero=14071&ano=2020&ato=b8bUTUU1

UMZpWT043

Data de assinatura:

13 de Outubro de 2020

Ementa:

Altera a Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997 (Código de Trânsito Brasileiro), para modificar 

a composição do Conselho Nacional de Trânsito e ampliar o prazo de validade das habilitações; 

e dá outras providências.VigênciaVeto Parcial

Situação:

Não consta revogação expressa

Chefe de Governo:

JAIR BOLSONARO

Origem:

Executivo

Data de Publicação:

14 de Outubro de 2020

Fonte:

D.O.U de 14/10/2020, pág. nº 2

LEI Nº 14.071 DE 13 DE OUTUBRO DE 2020 – ENTRA EM VIGOR EM 12/04/2021

https://legislacao.presidencia.gov.br/atos/?tipo=LEI&numero=14071&ano=2020&ato=b8bUTUU1UMZpWT043
https://legislacao.presidencia.gov.br/atos?tipo=LEI&numero=9503&ano=1997&data=23/09/1997&ato=623ATSE1ENJpWTc41
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2019-2022/2020/Lei/L14071.htm#art7
https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=14/10/2020&jornal=515&pagina=2&totalArquivos=130


Nova lei  de trânsito 14.071 – A partir de 12 de abril 2021:                                        

– O que muda para o motociclista?

Uso do capacete e viseira

Uso dos faróis durante o dia

CNH: porte, 

pontuação, 

prazos de 

validade

Crianças na Garupa







LEI Nº 14.071 DE 13 DE OUTUBRO DE 2020 - Aumento da idade mínima para crianças em motos

Como era:

- É proibido transportar criança menor de 7 anos ou sem 

condições de cuidar da própria segurança.

O que muda:

- Será proibido transportar criança menor de 10 anos ou 

sem condições de cuidar da própria segurança.





LEI Nº 14.071 DE 13 DE OUTUBRO DE 2020 - Redução da gravidade da infração para motocicleta 

com farol apagado

Como era:

- Conduzir motocicleta, motoneta e ciclomotor com os faróis 

do veículo apagados é infração gravíssima, sujeita a multa é 

de R$ 293,47, recolhimento da CNH e suspensão do direito 

de dirigir.

O que muda:

- Conduzir motocicleta, motoneta e ciclomotor com os faróis 

do veículo apagados será infração média, sujeita a multa de 

R$ 130,16 e quatro pontos na CNH





LEI Nº 14.071 DE 13 DE OUTUBRO DE 2020 - Enquadramento da infração para motociclistas sem 

viseira ou óculos de proteção

Como era:
- Existiam dois tipos de enquadramento para essa infração: - O artigo 244 do 

CTB determina que conduzir motocicleta, motoneta ou ciclomotor sem viseira ou 

óculos de proteção é infração gravíssima, sujeita a multa de R$ 293,47, 

recolhimento da CNH e suspensão direta do direito de dirigir. - O artigo 169 da 

Resolução 433/13 do Contran estabelece que pilotar com a viseira levantada ou 

fora das condições exigidas pela resolução é infração leve, sujeita a multa de R$ 

88,38.

O que muda:

- Conduzir motocicleta, motoneta ou ciclomotor com a utilização de capacete de 

segurança sem viseira ou óculos de proteção ou com viseira ou óculos de 

proteção em desacordo com a regulamentação do Contran será infração média, 

sujeita a multa de R$ 130,16 e retenção do veículo para regularização.



CNH: porte, pontuação, 

prazos de validade



LEI Nº 14.071 DE 13 DE OUTUBRO DE 2020 - Ampliação do prazo de validade do exame para 

renovação da CNH

Como era:

- Condutores com menos de 65 anos - validade de até 05 

anos.

- Condutores com 65 anos ou mais - validade de até 03 

anos.

O que muda:

- Condutores com menos de 50 anos - validade de até 10 

anos.

- Condutores com idades entre 50 e 70 anos - validade de 

até 05 anos.

- Condutores com 70 anos ou mais - validade de até 03 

anos.



❖ 20:20h – 20:30 

Encaminhamentos para 

realização do fórum: -

periodicidade, inclusão de 

novas entidades 

participantes



❖ 20:30h – 21:00: Debate, 

sugestão de temas para o 

próximo fórum, decisões e 

encerramento



Obrigado!

mobilidade.moto.bh@pbh.gov.br

mailto:mobilidade.moto.bh@pbh.gov.br

