
 

 

 

PORTARIA BHTRANS Nº            /2021 

  
Regulamenta a prestação do serviço realizado pelo 

Operador de Transporte Individual Remunerado de 

passageiros e define critérios e exigências para o 

cadastramento de motoristas e veículos. 

 

O Presidente da Empresa de Transportes e Trânsito de Belo Horizonte S/A - 

BHTRANS, no uso das atribuições que lhe confere o inciso XVI do art. 26 do respectivo 

Estatuto Social, aprovado na Assembleia Geral de 21 de maio de 2020, 

 

  RESOLVE: 

 

 Art. 1º Para a realização de serviços de transporte individual privado remunerado 

de passageiros, os motoristas e os operadores de transporte individual remunerado deverão 

atender o disposto nesta portaria e o disposto nos termos da Lei Federal nº 12.587/2012 e da Lei 

Municipal n.º 11.185, de 13 de agosto de 2019.  

 

 Art. 2º Para a interpretação desta portaria, define-se: 

 

I. Autorização: ato administrativo discricionário e unilateral pelo qual a 

Empresa de Transportes e Trânsito de Belo Horizonte – BHTRANS delega 

ao Operador de Transporte Individual Remunerado a operação do serviço 

de transporte individual privado remunerado de passageiros; 

II. BHTRANS: Empresa de Transportes e Trânsito de Belo Horizonte S/A; 

III. CNH: Carteira Nacional de Habilitação; 

IV. Inspeção veicular: Inspeção realizada diretamente pelo órgão executivo de 

trânsito do Estado ou indiretamente, por pessoa jurídica de direito público 

ou privado previamente credenciada pelo referido órgão, ou, ainda, por 

Responsável Técnico com habilitação legal para emitir laudo de inspeção 

veicular, conforme legislação vigente; 

V. Motorista: pessoa física inscrita no cadastro de condutores do Operador de 

Transporte Individual Remunerado; 

VI. OTIR: Operador de Transporte Individual Remunerado detentor de 

autorização para operação de serviços de transporte individual privado 

remunerado de passageiros devidamente inscrito na BHTRANS; 

VII. Registro de Motorista (RM): documento emitido pela OTIR que autoriza 

o(a) motorista operar o serviço em veículo devidamente cadastrado no 

OTIR; 

VIII.  Serviço de Transporte Individual Privado Remunerado de Passageiros: 

serviço realizado por pessoa jurídica, através de plataformas digitais, com 

a finalidade de receber demanda do serviço por usuários e distribuí-lo 

entre os(as) motoristas prestadores(as) do serviço; 

IX. Usuário: Indivíduo que utiliza o Serviço de Transporte Individual Privado 

Remunerado de Passageiros; 

X. Veículo: automóvel inscrito no cadastro de veículos do OTIR. 

 

Art. 3º O cadastramento dos motoristas e dos veículos, para a prestação do 

serviço, será de responsabilidade da OTIR. 

 



 

 

 Art. 4º Os motoristas cadastrados no OTIR deverão possuir: 

 

I. Registro de Motorista emitido pelo OTIR, que deverá estar visível para 

todos os usuários e com a fotografia do motorista voltada para o interior 

do veículo; 

II. Carteira de identidade e Cadastro de Pessoas Físicas CPF; 

III. Carteira Nacional de Habilitação na categoria B ou superior que contenha 

a informação de que exerce atividade remunerada; 

IV. Inscrição na qualidade de contribuinte individual do Instituto Nacional do 

Seguro Social (INSS), nos termos da alínea “h” do inciso V do artigo 11 

da Lei Federal nº 8.213, de 24 de julho de 1991; 

V. Certidões negativas de distribuição de feitos criminais emitidas pela 

Justiça Federal e Justiça Estadual/Juizado Especial Criminal da Comarca 

de Belo Horizonte; 

VI. Aprovação em curso para prestação do serviço de transporte individual de 

passageiro ou similar. 

 

§1º O condutor não residente e não domiciliado em Belo Horizonte deverá 

apresentar, além das certidões do inciso V deste artigo, Certidão Negativa de Feitos Criminais 

emitida pela Justiça Estadual da Comarca na qual é domiciliado e residente e, se houver, do 

Juizado Especial Criminal da mesma comarca. 

 

§2º As certidões constantes nos incisos V deste artigo deverão ser renovadas a 

cada 5 (cinco) anos. 

 

§3º Será considerado impeditivo para cadastramento certidão positiva do registro 

de distribuição criminal relativamente aos crimes de homicídio, roubo, estupro e corrupção de 

menores, conforme estabelecido no art. 329 do Código de Trânsito Brasileiro – CTB. 

 

§4º Caberá ao OTIR registrar, gerir e assegurar a veracidade das informações 

prestadas pelos motoristas prestadores de serviço e a conformidade com os requisitos 

estabelecidos nesta portaria. 

 

 Art. 5º Os veículos cadastrados no OTIR deverão possuir: 

 

a) Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo vigente (CRLV);  

b) Comprovação de contratação de seguro de Acidentes Pessoais de 

Passageiros (APP) e do Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados 

por Veículos Automotores em Vias Terrestres (DPVAT); 

c) Capacidade máxima de 7 (sete) passageiros; 

d) Laudo de aprovação em inspeção veicular vigente, devendo ser renovado a 

cada 12 (doze) meses e seguindo os termos da Resolução do CONTRAN 

nº 632 de 30 de novembro de 2016 ou outra que venha substituí-la; 

e) Vida útil de até 7 (sete) anos contados da data de fabricação do veículo. 

 

Parágrafo Único. O motorista e o OTIR terão até 1 (um) ano contados da 

publicação desta portaria para se adaptarem ao previsto na alínea “e” deste artigo. 

 

Art. 6º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.  

 



 

 

 

Belo Horizonte,      de                      de 2021. 

 

 

Diogo Oscar Borges Prosdocimi  

Presidente 

Empresa de Transportes e Trânsito de Belo Horizonte S/A - BHTRANS 

 


