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PATINETES 

QUAL O PAPEL DO GOVERNO FEDERAL E DOS 
MUNICÍPIOS? 



RESOLUÇÃO  
315/2009 

Definição do 
ciclo elétrico 

Acessórios 
obrigatórios 

Equipara o 
ciclo-elétrico à 
bicicleta 
elétrica 

RESOLUÇÃO  
375/2011 

Excepcionaliza o equipamento 
individual de mobilidade 
autopropelido 

I – velocidade máxima de 6 
km/h em áreas de circulação 
de pedestres;  
 II – velocidade máxima de 20 
km/h em ciclovias e 
ciclofaixas;  

Circulação de competência dos 
Municípios 

RESOLUÇÃO  
465/2013 

Novas exigências para 
a bicicleta elétrica 

velocidade máxima 
de 25 km/h em 
ciclovias e ciclofaixas;  

Circulação de 
competência dos 
Municípios 

RESOLUÇÕES DO CONTRAN 



RESOLUÇÃO  
315/2011 e 465/2013  

Excepcionaliza o equipamento 
individual de mobilidade 
autopropelido 

I – velocidade máxima de 6 km/h 
em áreas de circulação de 
pedestres;  
 II – velocidade máxima de 20 
km/h em ciclovias e ciclofaixas;  

Circulação de competência dos 
Municípios 

RESOLUÇÕES DO CONTRAN 

A regulamentação do 
CONTRAN não trata 
especificamente de 

PATINETES 

O CONTRAN define 
apenas as  velocidades 

máximas e locais de 
circulação 

Não há nenhuma 
regulamentação para 

o serviço de 
compartilhamento 



Na ausência de regulamentação do CONTRAN para o 
serviço de compartilhamento de PATINETES, os 

municípios devem se embasar no artigo 18, inciso I da 
Lei Federal, n.º 12.587, de 3 de janeiro de 2012 

(Política Nacional de Mobilidade Urbana) : 
 

Art. 18.  São atribuições dos Municípios:  
I - planejar, executar e avaliar a política de 
mobilidade urbana, bem como promover a 

regulamentação dos serviços de transporte urbano;  
 
 



 

 

PATINETE 

Circulação 

e 

Estacionamento 

(MUNICIPIOS) 

Equipamento 

(CONTRAN) 
Serviço 

de 
Compartilhamento 

(MUNICIPIOS) 



Patinete: velocidade 
máxima de 20 km/h 

(capacete??) 

Bicicleta elétrica: 
velocidade máxima 

de 25 km/h 
(Com capacete) 

CIRCULAÇÃO DE COMPETÊNCIA DOS MUNICÍPIOS 



EXPERIENCIA 
 DE SÃO PAULO 

 



Representantes das 
entidades ligadas à 

bicicletas 

Representantes das 
entidades ligadas à 

pedestres 

Representantes das 
operadoras 



CHAMAMENTO  

PUBLICO 

REUNIÔES  

COM AS  

EMPRESAS 

INSCRITAS REUNIÕES COM A 

SOCIEDADE CIVIL 

ORGANIZADA 

DECRETO Nº 
58.705/2019 

(provisório) 

 

REUNIÕES COM 
OUTROS ÓRGÃOS 

ENVOLVIDOS 

DECRETO Nº 
58.907/2019 



   
DECRETO Nº 58.907, de 9 de agosto de 2019 

 

Regulamentação do serviço de compartilhamento de  patinetes 
elétricas acionadas por meio de plataformas digitais. 

 
Resolução do Comitê Municipal de Uso do Viário - CMUV 

Regulamentação do credenciamento das operadoras, preços 
públicos, quantidades de patinetes, critérios de localização de 

estações e estacionamento. 





-As Operadoras de Tecnologia de 
Micromobilidade (OTM) devem fornecer ao 
CMUV os dados operacionais em tempo real. 
 
- Contratar seguro de responsabilidade civil 
para cobrir eventuais danos aos usuários e 
causados a terceiros  

- As OTM devem promover 
campanhas de educação; 

 
- recolher as patinetes deixadas 

fora dos locais de 
estacionamento. 

PRINCIPAIS TÓPICOS DO DECRETO Nº 58.907/2019   



Velocidade máxima de 20 km/h em ciclovias e 
ciclofaixas; 
 
Nas 10 primeiras corridas de cada usuário, a 
velocidade máxima permitida será de 15 km/h.  

As patinetes fora das estações ou 
locais de estacionamento tem prazo 
para serem recolhidas, sob pena de 

multa e apreensão 

PRINCIPAIS TÓPICOS DO DECRETO Nº 58.907/2019   



Proíbe circulação em calçadas; 
 
Permite circulação em vias com velocidades 
regulamentadas até 40 km/k, que não disponham 
de ciclofaixas e ciclovias.  

Proíbe circulação com passageiro ou carga 
acima de 5 kg. 

Proíbe locação da patinete para pessoas 
menores de 18 anos 

PRINCIPAIS TÓPICOS DO DECRETO Nº 58.907/2019   



- As estações deverão ter espaçamento 
mínimo entre si 
 
- Mecanismos para permitir a oferta do 
serviço em áreas menos favorecidas 
(preços públicos regressivos) 

- As patinetes poderão compartilhar as 
estações de bicicletas. 

As estações terão cobrança de preço público pelo uso do viário. Os locais 
devem ser estudados e aprovados pelo Poder Publico. 



DESAFIOS DOS GESTORES PÚBLICOS 

- Cidades não preparadas para as patinetes.  

- Cultura do automóvel 

- Alto custo para implantar infraestrutura: 
Estações, sinalização etc. 

- Falta de ciclovias e ciclofaixas. 

- Compatibilizar os diversos interesses: pedestres, 
comerciantes, cicloativistas, motoristas etc. 

- Incremento muito rápido de patinetes 
compartilhados 

- Usuários não preparados 

- Dificuldades para fiscalizar (equipamentos sem 
placas) 



FUNDO DE MOBILIDADE URBANA 
Receita utilizada para implantação e 
manutenção de ciclovias e ciclofaixas 

 

Taxas de 
remoção e 
Diárias de 

Patios 

MULTAS 

PREÇOS 
PUBLICOS 

USO DO 
VIÁRIO 
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