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PROJETO DE LEI 01-00631/2018 do Vereador Adilson Amadeu (PTB) 
"DISPÕE SOBRE A OBRIGATORIEDADE DE LICENCIAMENTO E EMPLACAMENTO 

DE BICICLETAS, PATINETES OU SIMILARES QUANDO MOTORIZADOS OU 
ELETRIFICADOS QUE TRAFEGAM PELAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICIPIO DE SÃO 
PAULO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

A Câmara Municipal de São Paulo DECRETA: 

Art. 1º Fica obrigado o licenciamento e emplacamento de bicicleta, patinete ou meio de 
transporte similar, quanto movimentado por combustão ou baterias que utilizem vias públicas 
no município de São Paulo. 

Art. 2º Fica obrigatório o emplacamento da bicicleta, patinete ou similar para sua 
identificação quando usada em vias públicas. 

Art. 3º Os transportes que trata o artigo 1º, no momento do licenciamento passará por 
uma vistoria que atestará suas condições para trafegar em vias públicas. 

Parágrafo Único - O licenciamento será anual para fim de cadastro. 

Art. 4º O proprietário destes modais, quando cadastrado arcará com as 
responsabilidades civis e penais por uso inadequado dos mesmos, aplicando ainda os 
preceitos do Código de Trânsito Brasileiro para a sua condução. 

Parágrafo Único - Havendo transferência de propriedade do modal sua notificação ao 
órgão público competente será obrigatória. 

Art. 5º Necessitará o condutor/usuário quando em uso destes modais em vias públicas 
de tráfego, estar equipado com equipamentos de segurança como capacete, óculos, luvas e 
calçados de sola antiderrapante. 

Art. 6º Caberá a Secretaria de Mobilidade e Transportes, proceder ao licenciamento e 
emplacamento dos referidos modais. 

Art. 7º O modal de transporte será de imediato apreendido quando trafegar em via 
pública sem o devido emplacamento ou tiver seu licenciamento vencido, sem prejuízo de 
aplicação de multa ao infrator pelo poder público. 

Art. 8º Poderá o poder público cobrar do proprietário taxa para custear o licenciamento 
e emplacamento dos modais que se enquadram nesta Lei. 

Art. 9º O Executivo regulamentará a presente lei no prazo de 90 (noventa) dias, em 
especial no tocante aos aspectos procedimentais e de formalização. 

Art. 10 As despesas decorrentes da implantação desta lei correrão por conta das 
dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário. 

Art. 11 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário. 

Sala das Sessões, 29 de novembro de 2018. 

Às Comissões competentes." 

 



 
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 14/12/2018, p. 139 
 
Para informações sobre este projeto, visite o site www.saopaulo.sp.leg.br.  
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