
   

  

DECRETO Nº                 , DE         DE               DE 2021. 

 
Regulamenta os Sistemas de Compartilhamento de Equipamentos 
destinados à Mobilidade Ativa e Micromobilidade, por meio de 
Autorização, no âmbito do Município de Belo Horizonte e dá outras 
providências. 

 
O Prefeito de Belo Horizonte, no exercício da atribuição que lhe confere o inciso VII do art. 108 da Lei Orgânica 
 
DECRETA: 

 
CAPÍTULO I 
DO OBJETO 

 
Art. 1º As normas aplicáveis para fins de Autorização para implantação, manutenção e operação de Sistemas 

de Compartilhamento de Equipamentos destinados à Mobilidade Ativa e Micromobilidade nos logradouros do 
Município de Belo Horizonte, com estações físicas ou não, intermediados por empresas de plataformas digitais, são 
as dispostas neste Decreto. 

 
Art. 2º Para os fins deste Decreto, considera-se: 
 
I - bicicleta: veículo de propulsão humana, dotado de duas rodas, não sendo, para efeito do Código de 

Trânsito Brasileiro, similar à motocicleta, motoneta e ciclomotor;  
 
II - bicicleta elétrica: bicicleta dotada originalmente de motor elétrico auxiliar, bem como aquela que tiver o 

dispositivo motriz agregado posteriormente à sua estrutura, sendo permitida a sua circulação em ciclovias e ciclofaixas, 
em consonância com o estabelecido na Resolução CONTRAN nº 315, de 8 de maio de 2009, com as alterações 
editadas pela Resolução CONTRAN nº 375, de 18 de março de 2011, e pela Resolução CONTRAN nº 465, de 27 de 
novembro de 2013; 

 
III - equipamentos destinados à mobilidade ativa e micromobilidade: bicicletas, bicicletas elétricas, patinetes, 

patinetes elétricas e similares;  
 
IV - estação de compartilhamento de equipamentos destinados à mobilidade ativa e micromobilidade: 

instalações destinadas ao estacionamento de equipamentos de uso compartilhado, com dispositivos especiais para 
travamento e destravamento;  

 
V - painel de mensagens ou de informações: elemento da estação para equipamentos de uso compartilhado, 

destinado à informação aos usuários; 
 
VI - painel publicitário: elemento da estação destinado à exploração publicitária exclusivamente para a  

divulgação da marca da patrocinadora do projeto, por meio de imagens impressas ou eletrônicas; 
 
VII - patinete elétrica: equipamento de mobilidade individual autopropelido destinado ao transporte de uma 

pessoa, que atenda às seguintes características estabelecidas na Resolução CONTRAN nº 315, de 2009:  
 
a) velocidade máxima de 20km/h;  
 
b) uso de indicador de velocidade, campainha e sinalização noturna, dianteira, traseira e lateral, incorporados 

ao equipamento;  
 
c) dimensões de largura e comprimento iguais ou inferiores às de uma cadeira de rodas, especificadas pela 

Norma Brasileira NBR 9050/2004; 
 
VIII - termo de autorização: instrumento a ser assinado entre a Autorizatária e a BHTRANS, no qual estarão 

dispostas as exigências e condições para prestação dos serviços; 
 
IX - totem: elemento de comunicação visual destinado à identificação da estação para bicicleta de uso 

compartilhado, onde estarão localizados o painel de mensagens ou de informações e o painel publicitário. 

  
CAPÍTULO II 

DAS DIRETRIZES GERAIS PARA SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO 

 
Art. 3º As pessoas jurídicas interessadas em implantar, instalar, manter e operar Sistemas de 

Compartilhamento de Equipamentos destinados à Mobilidade Ativa e Micromobilidade no Município de Belo Horizonte 
poderão solicitar Autorização para este fim, mediante apresentação de “Proposta de Autorização”.  

 



   

  

Art. 4º O documento intitulado “Proposta de Autorização” deverá ser apresentado à BHTRANS e conter, 
minimamente, o seguinte: 

 
I - tipo de Sistema que se pretende implementar; 
 
II - número de equipamentos a serem disponibilizados; 
 
III - área de cobertura da operação do sistema; 
 
IV - plano de mobilização para implantação do sistema; 
 
V - plano de comunicação e publicidade do sistema, respeitados os critérios, parâmetros e exigências 

estabelecidos no Código de Posturas do município de Belo Horizonte, Lei Nº 8.616 e suas regulamentações.  
 
VI - plano de logística, considerando a área de cobertura de operação do sistema como um todo; 
 
VII - projeto básico padrão das estações (se for o caso), com indicação de Responsáveis Técnicos – RT 

habilitados, registrados e ativos nos respectivos conselhos profissionais; 
 
VIII - modelo e identidade visual das bicicletas, patinetes, estações, totens, painéis e outros elementos 

integrantes do sistema; 
 
IX - recursos tecnológicos, aplicativos e plataformas digitais a serem utilizadas na operação do sistema; 
 
X - sistema de compartilhamento de dados abertos (respeitada a legislação vigente de proteção de dados) 

concernentes à operação do sistema, para fins de emissão sistemática de relatórios técnicos; 
 
XI - sistema de ouvidoria para recebimento, em tempo real, de reclamações, elogios, denúncias, sugestões 

e congêneres; 
 
XII - sistemas de valores (precificação pretendida);  
 
XIII - cronograma de atividades, considerando todos os requisitos estabelecidos neste Decreto; 
 
XIV - indicação oficial do Responsável Técnico – RT; 
 
XV - indicação de Representante Legal; 
 
XVI - declaração específica sobre o respeito e atendimento de todas as características, parâmetros e 

requisitos técnicos e legais abrangidos pelo Sistema, redigida pelo Proponente; 
  
XVII - outras informações, a critério do Proponente. 
  
§ 1º A Proposta de Autorização será analisada e o resultado será emitido pela BHTRANS no prazo de 10 

(dez) dias úteis a contar da data do protocolo. 
 
§ 2º Os critérios de análise e aprovação serão vinculados ao preenchimento dos requisitos formais exigíveis, 

sem entrar no mérito da exequibilidade da proposta, que será de responsabilidade exclusiva do Proponente, não 
cabendo à BHTRANS qualquer responsabilidade, sob nenhuma hipótese, acerca das condições da execução, teóricas 
ou práticas. 

  
§ 3º O prazo de que trata o § 1º poderá ser prorrogado para os esclarecimentos necessários. 
  
§ 4º Identificada qualquer desconformidade na Proposta de Autorização apresentada, a BHTRANS informará 

ao Proponente, concedendo o prazo de 10 (dez) dias úteis para a sua correção e ou complementação, até o limite de 
3 (três) tentativas, findas as quais o processo será encerrado, podendo o Proponente apresentar nova Proposta 
durante o prazo de vigência deste Decreto. 

 
Art. 5º Para fins de Autorização, a pessoa jurídica interessada deverá apresentar, juntamente com a 

documentação relacionada no art. 4º, no mesmo envelope, os seguintes documentos: 
 
I - prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);  
 
II - registro comercial, no caso de empresa individual; 
 
III - ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de 

sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado da documentação de eleição dos seus 
administradores atuais; 

 



   

  

IV - inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova da diretoria em 
exercício; 

 
V - decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País 

e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o 
exigir; 

 
VI - instrumento(s) de alteração do ato constitutivo, estatuto ou contrato social, se houver, devidamente 

registrado(s), com indicação de sua quantidade; 
 
VII - prova de regularidade para com a Fazenda Pública do Município, mediante a apresentação de Certidão 

de Quitação Plena - Pessoa jurídica, assim como da Fazenda Pública Estadual, Federal e da Dívida Ativa da União; 
 
VIII - prova de Regularidade relativa à Seguridade Social (INSS) e ao Fundo de Garantia por Tempo de 

Serviço (FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei; 
  
IX - certidão negativa de falência, concordata, recuperação judicial ou extrajudicial. 
 
§ 1º Os documentos indicados neste artigo poderão ser substituídos pelo Certificado de Registro Cadastral 

no Sistema Único de Cadastro de Fornecedores do Município de Belo Horizonte - SUCAF. 
 
 
Art. 6º A documentação relacionada nos arts. 4º e 5º deverá ser entregue e protocolizada na sede da 

BHTRANS: Avenida Engenheiro Carlos Goulart, 900, Buritis, Belo Horizonte. 
 

CAPÍTULO III  
DAS DIRETRIZES GERAIS PARA OS SISTEMAS 

 
Art. 7º Todos os elementos integrantes dos Sistemas de Compartilhamento de Equipamentos destinados à 

Mobilidade Ativa e Micromobilidade deverão respeitar e atender às características, parâmetros e requisitos 
estabelecidos nos normativos aplicáveis ao caso, a saber:  

 
I - Normas Brasileiras – NBR editadas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT; 

 
II - Código de Trânsito Brasileiro – CTB (Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997); 
 
III - Resoluções, Portarias e Deliberações publicadas pelo Conselho Nacional de Trânsito – CONTRAN; 
 
IV - Resoluções, Portarias e Deliberações publicadas pela Agência Nacional de Telecomunicações – ANATEL; 
 
V - Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência - LBI (Lei n° 13.146, de 6 de julho de 2015) e 

normativos correlatos; 
 
VI -  legislação urbano-ambiental em vigor; 
 
VII - outros aplicáveis ao caso. 
 
Art. 8º Interessadas em implantar, instalar, manter e operar Sistemas de Compartilhamento de Equipamentos 

destinados à Mobilidade Ativa e Micromobilidade no Município de Belo Horizonte deverão observar as seguintes 
diretrizes: 

 
I - a Autorizatária poderá operar o sistema em concomitância com outros Sistemas de Compartilhamento de 

Equipamentos destinados à Mobilidade Ativa e Micromobilidade, em regime de livre concorrência de mercado; 
 
II - a Autorizatária poderá solicitar a expansão do sistema mediante revisão e reapresentação dos documentos 

constantes nos arts. 4º e 5º; 
 
III - a expansão poderá ocorrer de forma gradativa, respeitados os requisitos estabelecidos neste Decreto;  
 
IV - toda implementação de etapa de expansão do sistema deverá ser previamente aprovada pela BHTRANS; 
 
V - para melhor atendimento da demanda no Município de Belo Horizonte, recomenda-se que sejam mapeadas 

as áreas potenciais para operação dos sistemas de forma equitativa e igualitária, compreendendo:  
 
a) a exploração do potencial da rede cicloviária implantada e planejada (ciclovias, ciclofaixas, ciclorrotas e 

áreas de compartilhamento de circulação); 
 
b) a exploração do potencial das áreas ou zonas regulamentadas por velocidade máxima de 30 km/h; 



   

  

 
c) a otimização das desejáveis integrações com o sistema estruturante de transporte público e coletivo por 

metrô e ônibus; 
 
d) o reforço dos centros regionais e centralidades dos bairros, identificadas como as principais áreas de 

concentração de demandas por viagens por bicicleta; 
 
e) a exploração do uso e ocupação do solo; 
 
f) a exploração dos polos geradores de tráfego ou polos atrativos de trânsito, tais como órgãos e equipamentos 

públicos, unidades de ensino, unidades de saúde, centros esportivos, shopping centers, centros comerciais, dentre 
outros; 

 
g) outras de acordo com as potencialidades das áreas mapeadas. 
 
Parágrafo único. A Autorizatária poderá cobrar pelos serviços oferecidos à população. 

  
CAPÍTULO IV 

DAS DIRETRIZES GERAIS PARA AS ESTAÇÕES DE SISTEMAS DE COMPARTILHAMENTO 
DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS À MOBILIDADE ATIVA E MICROMOBILIDADE. 

 
Art. 9º Interessados em implantar, instalar, manter e operar Sistemas de Compartilhamento de Equipamentos 

destinados à Mobilidade Ativa e Micromobilidade com estação no Município de Belo Horizonte deverão observar as 
premissas e diretrizes definidas a seguir:  

 
I - a Autorizatária deverá prever a instalação das estações em locais:  
 
a) com demanda de utilização do serviço;  
 
b) de interesse e utilidade pública;  
 
c) de forma a permitir a integração com o sistema de transporte público e coletivo por metrô e ônibus do 

Município de Belo Horizonte.  
 
II - a Autorizatária deverá promover condições de conforto e segurança para os usuários do Sistema;  
 
III - a Autorizatária deverá proporcionar informações claras aos usuários relativas à utilização do Sistema;  
 
IV - a Autorizatária deverá implantar as estações evitando a interferência das obras com os demais usos da 

via; 
 
V - a Autorizatária deverá dimensionar as estações (no caso de sistemas de compartilhamento de bicicletas) 

de acordo as seguintes premissas: 
 
a) os locais de instalação das estações e o tamanho de cada uma delas deverão ser definidos pela BHTRANS 

e pelo Proponente em conjunto com a Comissão de Mobiliário Urbano. ;  

b) a definição do tamanho deverá incluir o número de bicicletas e o número de vagas disponibilizado. ;  
 
c) a capacidade será calculada multiplicando o número de bicicletas pretendido por estação por 1,8 (um inteiro 

e oito décimos). 
 
VI - as estações deverão ser implantadas, preferencialmente, na pista de rolamento, em espaço destinado a 

vagas de estacionamento de veículos. Na hipótese de instalação em calçadas, as estações deverão ser localizadas 
na faixa de mobiliário urbano, junto ao alinhamento do meio-fio. Propostas de instalação em locais diferentes aos 
indicados deverão ser encaminhadas à BHTRANS, que deverá remeter à aprovação da Comissão de Mobiliário 
Urbano anteriormente ao desenvolvimento do projeto de implantação;  

  
VII - a Autorizatária deverá desenvolver projeto básico padrão das estações, atendendo às seguintes 

condições:  
 
a) as estações deverão ser modulares, permitindo sua instalação e remanejamento com facilidade e flexíveis, 

permitindo o aumento ou diminuição do número de vagas, caso necessário; 
 
b) as estações deverão ser compatíveis com a paisagem urbana e com o ambiente construído, sem perder a 

adequada identificação do equipamento por parte dos usuários;  
 



   

  

c) as estações deverão atender às normas vigentes, relativas à livre circulação dos pedestres pelas faixas 
localizadas nos passeios públicos, respeitando as dimensões e características dos referidos passeios, com especial 
atenção às normas de inclusão, desenho e acessibilidade universais, sem prejuízo do estabelecido nas legislações 
urbano-ambientais aplicáveis;  

 
d) as estações deverão oferecer sistema de liberação e devolução dos equipamentos baseado em mecanismo 

de autoatendimento;  
 
e) as estações deverão oferecer informações claras relativas ao sistema de compartilhamento dos 

equipamentos;  
 
f) as estações deverão incluir a alocação de totem de identificação da estação, painel de mensagens ou de 

informações e painel publicitário, de forma harmônica e compatível com as demais características do mobiliário urbano 
proposto;  

 
g) as estações deverão propiciar funcionalidade, conforto e segurança aos usuários do Sistema;  
 
h) as estações deverão minimizar o impacto no sistema viário e interferências com tráfego de veículos.  
 
VIII - os projetos das estações serão submetidos pela BHTRANS à Comissão de Mobiliário Urbano , para 

análise e aprovação, podendo ser convertidos em padrão a ser adotado pelo Município; 
 
IX - as estações deverão atender aos seguintes requisitos: 
 
a) o painel de mensagens ou informações deve apresentar e destacar o nome da estação, a divulgação da 

marca institucional do projeto, o mapa de localização da mesma e imediações, com destaque para as rotas cicláveis 
e as demais estações na região. Deve, ainda, apresentar detalhes e instruções de funcionamento do sistema, além 
de procedimentos para cadastramento de usuários em português, inglês e espanhol; 

 
b) utilização preferencial de energia solar ou outro tipo de energia limpa;  
 
c) interligação das estações por sistema de comunicação tecnológica que permita sua conexão com a Central 

de Controle;  
 
d) sistema de travamento individual dos equipamentos que seja destravado por comando remoto da Central de 

Controle, ativado pelo usuário mediante controle eletrônico a ser descrito pela Proponente; 
 
e) estrutura com sistema de abertura de travas para liberação automática dos equipamentos mediante 

identificação de usuários previamente cadastrados;  
 
f) painel publicitário para divulgação da(s) patrocinadora(s) do projeto, se for o caso, seguindo os parâmetros 

já previamente definidos pelo município para mobiliários semelhantes, tendo como referência, as seguintes 
dimensões: 0,50m x 1,0m (cinquenta centímetros de largura por um metro de altura); 

 
X - remanejamentos, supressões e substituições das estações podem ser solicitados pela BHTRANS, a 

qualquer tempo, mediante justificativa técnica. O serviço deve ser executado em prazo estabelecido pela BHTRANS, 
de acordo com as especificidades dos projetos executivos elaborados para estes fins;  

 
XI - em casos específicos de remanejamento, supressão e substituição de estações por demanda da  

Autorizatária, a esta caberá: 
  
a) apresentar e justificar a alteração proposta; 
 
b) aprovar a alteração proposta junto à BHTRANS; 
 
c) aprovar os projetos executivos de implantação e instalação da estação; 
 
d) obter licença e alvará junto ao poder público; 
 
e) outras providências de acordo com a especificidade do caso. 
 
XII - em caso de desativação de alguma estação, a Autorizatária deverá prever o restabelecimento e devolução 

dos locais das estações na forma original, sem quaisquer ônus para a BHTRANS e ao Poder Público. 
 
§ 1º Aprovados a localização e o projeto da estação pela Comissão de Mobiliário Urbano, sua implantação 

deverá ser precedida da obtenção de licença de obra em logradouro público junto à Subsecretaria de Regulação 
Urbana. 

 



   

  

§2º  É de responsabilidade da Autorizatária o desenvolvimento e a aprovação dos projetos destinados a este 
fim, bem como a obtenção das respectivas licenças e alvarás.  

  
CAPÍTULO V 

DAS DIRETRIZES GERAIS PARA SISTEMAS DE COMPARTILHAMENTO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS À 
MOBILIDADE ATIVA E MICROMOBILIDADE SEM ESTAÇÃO 

 
Art. 10. A Autorizatária deverá disponibilizar frota dos equipamentos destinados à mobilidade ativa e 

micromobilidade em proporções adequadas às características, perfil e demandas dos potenciais usuários do Sistema.  
 
Art. 11. A Autorizatária deverá apresentar, no ato do credenciamento, declaração específica sobre o respeito e 

atendimento de todas as características, parâmetros e requisitos técnicos e legais abrangidos pelo Sistema.  
 
Art. 12. A Autorizatária deverá se responsabilizar, unilateralmente e a seu exclusivo critério, por todo o 

patrimônio aplicado no Sistema por meio de seguros ou outras medidas protetivas específicas diretamente 
relacionadas às fases de implantação, instalação, operação e manutenção do sistema.  

 
Art. 13. O regulamento e/ou Termo de Uso do Sistema estabelecido com os usuários deverá prever 

regramentos e procedimentos para os casos de ocorrência de extravio, dano, roubo ou furto de equipamento, bem 
como ocorrência de acidentes no trânsito, observados os aspectos de segurança do usuário e proteção ao patrimônio 
contra sinistros. 

 
Art. 14. O Município, seus órgãos, entidades, servidores e agentes não serão responsáveis por quaisquer 

danos, inclusive lucros cessantes, causados a terceiros ou ao patrimônio da Autorizatária em decorrência da 
implantação, instalação, operação e manutenção do Sistema.  

 
Art. 15. A Autorizatária deverá se responsabilizar por mitigar as possíveis externalidades decorrentes da 

implantação, instalação, operação e manutenção do Sistema.  
 
Art. 16. A Autorizatária deverá identificar e mapear, sistematicamente, as áreas potenciais destinadas ao 

estacionamento dos equipamentos, considerando que: 
 
I - o estacionamento poderá ocorrer: 
 
a) em calçadas, na faixa de mobiliário urbano; 
 
b) em áreas de livre estacionamento na via pública; 
 
c) em outros espaços livres de uso público, incluindo parques,  praças, largos e quarteirões fechados, 

respeitada a legislação urbanística vigente. 
 
II - o estacionamento não poderá ocorrer: 
 
a) em faixas de pedestres, , passarelas, passagens inferiores ou outras áreas destinadas à livre circulação de 

pessoas, respeitados os requisitos legais de inclusão, desenho universal e acessibilidade; 
 
b) sobre faixas e/ou pistas destinadas à circulação exclusiva de bicicletas (ciclofaixa/ciclovia); 
 
c) sobre faixas e/ou pistas destinadas à circulação compartilhada de bicicletas com pedestres e veículos; 
 
d) em obra-de-arte especial (viadutos, elevados, trincheiras, passagens inferiores e outras estruturas em 

desnível); 
 
e) nos acessos a imóvel, suas garagens e estacionamentos; 
 
f) em ilhas e refúgios destinados a pedestres; 
 
g) ao lado ou sobre canteiros centrais e divisores de pista de rolamento; 
 
h) ao lado ou sobre as marcas de canalização; 
 
i) em área permeável, gramado ou jardim; 
 
j) em áreas regulamentadas para usos específicos, conforme Resolução CONTRAN nº 302, de 18 de dezembro 

de 2008, que define e regulamenta as áreas de segurança e de estacionamentos específicos de veículos; 
 
k) em áreas regulamentadas para outros usos pelo órgão ou entidade de trânsito com jurisdição e/ou 

circunscrição sobre a via; 



   

  

 
l) em áreas interditadas ou com restrição de circulação de qualquer natureza; 
 
m) em áreas que prejudiquem a prestação de serviços públicos e de terceiros; 
 
n) em desacordo com o estabelecido na legislação urbano-ambiental; 
 
§ 1º Casos omissos serão identificados e analisados pela BHTRANS. 
 
§ 2º Em relação aos patinetes elétricos e similares, sua circulação fica proibida nas calçadas e permitida em 

ciclovias e ciclofaixas, em vias de “Zona 30” e em vias fechadas para a prática de atividades de lazer/esportivas, como 
por exemplo nos eventos " Savassi é da Gente" e "Domingo a Rua é Nossa";  

 
 § 3º A velocidade máxima permitida para patinetes elétricos e similares é de 20 km/h (vinte quilômetros por 

hora), conforme estabelecido na Resolução CONTRAN nº 465, de 2013. Dessa forma, empresas interessadas em 
operar sistemas de compartilhamento de patinetes elétricos e similares deverão se responsabilizar por limitar a 
velocidade máxima do equipamento a 20 km/h (vinte quilômetros por hora).  

 
CAPÍTULO VI 

DAS DIRETRIZES GERAIS DOS EQUIPAMENTOS DE USO COMPARTILHADO 

 
Art. 17. Todos os equipamentos de uso compartilhado, assim como os demais elementos integrantes dos 

Sistemas de Compartilhamento de Equipamentos destinados à Mobilidade Ativa e Micromobilidade, deverão respeitar 
e atender as características, parâmetros e requisitos estabelecidos no elenco de normativos aplicáveis ao caso, 
conforme estabelecido no art. 7º. 

 
Art. 18. A Autorizatária é a responsável por realizar as submissões necessárias às atividades de inspeções, 

aferições, verificações, fiscalizações e outras para fins de obtenção de registros e certificações dos elementos 
integrantes dos Sistemas de Compartilhamento de Equipamentos destinados à Mobilidade Ativa e Micromobilidade, 
conforme estabelecido em normativos diversos aplicáveis ao caso, diretamente relacionados: 

 
I - ao Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia – INMETRO.  
 
II - ao Instituto de Metrologia e Qualidade do Estado de Minas Gerais - IPEM-MG. 
 
III - a outros específicos relacionados ao objeto do negócio e especificidade do sistema ofertado pela 

Autorizatária. 
 
Art. 19. A Autorizatária deverá disponibilizar frota de equipamentos, sendo facultada a oferta de equipamentos 

elétricos, em proporções adequadas às características, perfil e demandas dos potenciais usuários dos Sistemas de 
Compartilhamento de Equipamentos destinados à Mobilidade Ativa e Micromobilidade, desde que atendidas as 
condições estabelecidas na Resolução CONTRAN nº 315, de 2009. 

 

 
CAPÍTULO VII 

DAS DIRETRIZES DA CENTRAL DE CONTROLE 

 
Art. 21. Deverá ser implementada, pela Autorizatária, uma Central de Controle que atenda aos seguintes 

requisitos mínimos:  
 
I - concentração das atividades de atendimento e cadastramento de usuários e monitoramento do sistema;  
 
II - monitoramento, em tempo real, de toda a operação do sistema, criando condições de adaptação e 

manutenção do serviço e a melhor distribuição dos equipamentos; 
 
III - previsão de atendimento via telefone ou meio eletrônico, com funcionamento 24 (vinte e quatro) horas para 

esclarecimentos ao usuário, informando inclusive sobre o cadastro via internet, necessário para usar o Sistema;   
 
IV - previsão de sistema de cadastramento do usuário via internet, com funcionamento 24 (vinte e quatro) horas 

por dia, 7 (sete) dias por semana;  
 
V - previsão de mecanismo de acesso remoto por parte da BHTRANS em tempo real, para acompanhamento 

das informações de utilização do sistema, especificamente no que se refere à ocupação das estações (se for o caso), 
retirada e devolução dos equipamentos.  

 
VI - criação e manutenção de web site informativo, com acesso ao sistema de cadastramento do usuário, com 

funcionamento 24 (vinte e quatro) horas por dia, 7 (sete) dias por semana;  
 



   

  

VII - previsão de disponibilização de licenças de utilização (cadastro) via internet; 
 
VIII - previsão de emissão de relatórios mensais a serem repassados à BHTRANS, devendo conter, 

minimamente,  informações relativas ao número total de viagens realizadas, número de viagens por estação, origens 
e destinos, trechos mais utilizados, número de usuários cadastrados, dentre outras.  

 
CAPÍTULO VIII 

DAS DIRETRIZES PARA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA 

 
Art. 22. Todo e qualquer tipo de intervenção física sobre o espaço público pressupõe prévia análise e aprovação 

de projetos junto ao Poder Público, na forma estabelecida para cada caso pelos órgãos e entidades responsáveis. 
 
§ 1º Os projetos de implantação de cada uma das estações (se for o caso) deverão ser apresentados à 

BHTRANS, para a devida aprovação e posterior obtenção das licenças cabíveis.  
 
§ 2º Os projetos de totem, painel de mensagem ou de informação, painel de publicidade (se for o caso) e dos 

equipamentos a serem compartilhados deverão ser apresentados à BHTRANS, para devida aprovação. 
 
§ 3º A BHTRANS fará a avaliação, indicação de correções, se for o caso, e aprovação final dos projetos 

apresentados. 
 
Art. 23. Os procedimentos de obtenção das licenças, após a aprovação dos projetos, serão de responsabilidade 

da Autorizatária. 
 
Art. 24. O Portal de Informações e Serviços da Prefeitura de Belo Horizonte (disponível em 

portaldeservicos.pbh.gov.br/portalservicos/) contém todas as informações necessárias para a realização de cada tipo 
de serviço.  

 
Art. 25. Eventuais custos referentes à elaboração, desenvolvimento, detalhamento, análise e aprovação de 

projetos, obtenção de licenciamentos e alvarás são de exclusiva responsabilidade da  Autorizatária. 
 
Art. 26. Toda e qualquer instalação de mobiliário urbano e implantação de redes de infraestrutura necessários 

à operação dos Sistemas de Compartilhamento de Equipamentos destinados à Mobilidade Ativa e Micromobilidade, 
no âmbito do Município de Belo Horizonte, que implique em execução de obras, deverá observar, rigorosamente, as 
seguintes etapas: 

 
I - elaboração, desenvolvimento e detalhamento de projeto executivo e seus complementares; 
 
II - análise e aprovação de projetos pelo poder público; 
 
III - emissão de licenças e alvarás pelo poder público; 
 
IV - fiscalização; 
 
V - baixa. 
 
Art. 27. Eventuais custos referentes à instalação de mobiliários urbanos e implantação de redes de 

infraestrutura são de exclusiva responsabilidade da Autorizatária.  

 
CAPÍTULO IX 

DAS DIRETRIZES PARA INFORMAÇÃO, COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO DOS SISTEMAS 

 
Art. 28. A Autorizatária deverá elaborar e aprovar o plano de comunicação e publicidade dos Sistemas de 

Compartilhamento de Equipamentos destinados à Mobilidade Ativa e Micromobilidade junto à BHTRANS.  
 
Art. 29. O plano de comunicação e publicidade deverá abranger e abordar, minimamente, os seguintes temas: 
 
I - promoção do sistema e incentivo ao uso dos equipamentos de mobilidade ativa e micromobilidade; 
 
II - aspectos gerais de circulação, conduta e segurança; 
 
III - funcionalidades do Sistema;  
 
IV - funcionalidades específicas das tecnologias, plataformas digitais e aplicativos; 
 
V - manual, guia ou cartilha do usuário do Sistema;  
 
VI - regulamento ou Termo de Uso do Sistema; 



   

  

 
VII - sistemas de ouvidoria: esclarecimento de dúvidas, reclamações, elogios, defesa do consumidor e 

similares; 
 
VIII - campanhas educativas ou blitzes educativas voltadas para o incentivo ao uso e promoção da mobilidade 

ativa e micromobilidade, aspectos de segurança, correto uso do espaço público e correlatos; 
 
IX - eventos voltados para o incentivo ao uso e promoção da mobilidade ativa e micromobilidade.  
 
Art. 30. A implementação das ações do plano de comunicação é de financiamento exclusivo da  Autorizatária.  
 
Art. 31. A veiculação de logomarcas, assinaturas institucionais e qualquer campanha que envolva a imagem 

do Poder Público Municipal estão vinculadas à prévia aprovação da BHTRANS, órgãos e entidades da Prefeitura de 
Belo Horizonte - PBH. 

 
Art. 32. No que se refere especificamente à informação, comunicação e divulgação dos sistemas, a  

Autorizatária deverá, sob prévia análise, aprovação e autorização do Poder Público Municipal, conceber e implementar 
a identidade visual e campanhas de promoção e divulgação dos Sistemas de Compartilhamento de Equipamentos 
destinados à Mobilidade Ativa e Micromobilidade, sendo facultada, ainda: 

 
I - a exploração publicitária em paraciclos ou em outros elementos da infraestrutura cicloviária diretamente 

vinculada aos Sistemas de Compartilhamento de Equipamentos destinados à Mobilidade Ativa e Micromobilidade, 
respeitados os parâmetros, requisitos e exigências institucionais da BHTRANS e da Prefeitura de Belo Horizonte – 
PBH, em especial os estabelecidos no Código de Posturas do município de Belo Horizonte, Lei Nº 8.616 e suas 
regulamentações.  

 
II - a geração de receitas acessórias diretamente vinculadas aos Sistemas de Compartilhamento de 

Equipamentos destinados à Mobilidade Ativa e Micromobilidade, respeitados os parâmetros, requisitos e exigências 
institucionais da BHTRANS e da Prefeitura de Belo Horizonte – PBH em especial os estabelecidos no Código de 
Posturas do município de Belo Horizonte, Lei Nº 8.616 e suas regulamentações.   

 
Art. 33. A  Autorizatária poderá  realizar 2 (dois) eventos por ano pelo tempo de vigência da Autorização como 

forma de ampliar a promoção, informação e divulgação dos Sistemas de Compartilhamento de Equipamentos 
destinados à Mobilidade Ativa e Micromobilidade, sob prévia anuência e programação da BHTRANS. 

 
Art. 34. A Autorizatária poderá realizar, mediante prévia autorização da BHTRANS, eventos de divulgação, 

observadas as seguintes modalidades: 
 
I - ciclofaixa de lazer; 
 
II - passeio ciclístico; 
 
III - campanha educativa/blitze educativa 
 
IV - dia comemorativo/semana comemorativa 
 
V - participação em eventos comemorativos promovidos pela BHTRANS/PBH. 
 
Art. 35. Observadas a tipificação e as especificidades de cada “evento”, a Autorizatária, sob prévia orientação 

e anuência da BHTRANS, será responsável por: 
 
I - elaborar o projeto do evento; 
 
II - aprovar o projeto do evento; 
 
III - obter licenças para a realização do evento, junto à Subsecretaria de Regulação Urbana; 
 
IV - divulgar o evento em parceria com a BHTRANS e/ou Poder Público Municipal; 
 
V - implantar o projeto do evento, bem como as montagens, os desvios e operações de trânsito necessários a 

sua efetivação, com acompanhamento da BHTRANS; 
 
VI - monitorar e acompanhar o evento; 
 
VII - Desmobilizar o evento. 
 
Art. 36. A Autorizatária poderá disponibilizar, sob programação e gratuitamente, equipamentos necessários à 

realização do “evento”, mediante regulamento específico a ser elaborado pela Autorizatária.  
 



   

  

Art. 37. Para a realização de “evento” será permitida a captação de recursos, por meio de apoios e 
patrocinadores, a critério da Autorizatária, respeitados os requisitos estabelecidos pelo Poder Público para este fim. 

 
Art. 38. A BHTRANS, a seu exclusivo critério, poderá dar apoio na implantação de desvios e operações de 

trânsito necessários à realização de “evento” em parceria com a Autorizatária, mediante prévia apresentação e 
aprovação de programação e cronograma de atividades. 

  
CAPÍTULO X 

DO TERMO DE AUTORIZAÇÃO E DOS PRAZOS 

 
Art. 39. A BHTRANS procederá à análise da documentação descrita nos arts. 4º e 5º e, estando de acordo com 

o exigido, emitirá Termo de Autorização - TA, conforme modelo discriminado no Anexo Único deste Decreto.  
 
Parágrafo único. O TA será outorgado a título precário, por tempo indeterminado, sem exclusividade, podendo 

ser rescindido a qualquer tempo por iniciativa de qualquer uma das partes, seja em virtude do descumprimento dos 
termos deste Decreto ou por mera conveniência, mediante comunicação prévia, com 30 (trinta) dias de antecedência, 
à exceção de motivo imperativo, decorrente de lei ou norma que impeça a continuidade das atividades.   

 
Art. 40. O prazo para apresentação da Proposta de Autorização estará aberto, por tempo indeterminado, a 

partir da publicação deste Decreto.   

 
CAPÍTULO XI 

DA FISCALIZAÇÃO E DAS SANÇÕES 

 
Art. 41. A gestão e a fiscalização do TA será exercida pela BHTRANS. 
 
Art. 43. O descumprimento total ou parcial dos termos deste Decreto e/ou do TA poderá gerar as seguintes 

sanções: 
 
I - advertência; 
 
II - cassação.  
 
Art. 44. A Autorizatária poderá receber no máximo 3 (três) advertências no prazo de 1 (um) ano. 
 
Art. 45. A BHTRANS poderá fixar prazo para correção da irregularidade. 
 
Art. 46. Vencido o prazo para correção da irregularidade sem que esta tenha sido sanada, ou na hipótese de a 

Autorizatária receber mais de 3 (três) advertências no prazo de 1 (um) ano, a BHTRANS poderá proceder à cassação 
do TA.  

 
Art. 47. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.  
 

Belo Horizonte,          de                      de 2021. 
 

Alexandre Kalil 
Prefeito de Belo Horizonte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

  

ANEXO ÚNICO 

 
TERMO DE AUTORIZAÇÃO Nº _________________ 

 
Pelo presente instrumento particular, a Empresa de Transportes e Trânsito de Belo Horizonte S/A - BHTRANS, 

inscrita no CNPJ sob o nº 41.657.081/0001-84, com sede na Avenida Engenheiro Carlos Goulart, 900, nesta Capital, 
por seu(s) representante(s) abaixo assinado(s), doravante denominada apenas BHTRANS, confere à Pessoa Jurídica 
_________________________________________, com sede na ________________________________, inscrita no 
CNPJ sob o nº________________, representada por _______________________________, RG n.º 
______________________, inscrito no CPF sob o n.º _____________________________, residente e domiciliado(a) 
na 
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________, doravante denominada apenas Autorizatária, a presente 
AUTORIZAÇÃO, mediante as seguintes cláusulas e condições: 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

 
Constitui objeto do presente instrumento a autorização para implantação, manutenção e operação de Sistemas 

de Compartilhamento de Equipamentos destinados à Mobilidade Ativa e Micromobilidade nos logradouros do 
Município de Belo Horizonte/MG, intermediados por plataformas digitais.  

 
CLÁUSULA SEGUNDA - DA ATIVIDADE 
 
A presente Autorização está vinculada ao Sistema proposto, que envolve as seguintes características: 
 
I - Tipo de Sistema que se pretende implementar: _____________________________________________ 
 
II - Tipo de equipamento a ser disponibilizado para compartilhamento: ____________________________ 
 
III - Número de equipamentos a serem disponibilizados para compartilhamento: _______________________ 
 
IV - Área de cobertura da operação do sistema: _________________________________________________ 
 
V - Responsável Técnico – RT: ____________________________________________________________  
 
CLÁUSULA TERCEIRA - DO PRAZO 
 
O presente Termo de Autorização – TA é emitido por prazo indeterminado, sem exclusividade, podendo ser 

rescindido a qualquer tempo por iniciativa de qualquer uma das partes, mediante comunicação prévia, com 30 (trinta) 
dias de antecedência, à exceção de motivo imperativo, decorrente de lei ou norma que impeça a continuidade das 
atividades. 

 
CLÁUSULA QUARTA - DAS NORMAS REGULAMENTARES APLICÁVEIS 
 
A presente Autorização implica o conhecimento e a plena aceitação e adesão da Autorizatária a todas as 

normas, prazos e condições descritas em atos normativos editados pela BHTRANS, incluindo a aplicação das 
respectivas penalidades, sendo esta conferida em caráter unilateral, pessoal e precário, podendo ser revogada ou 
cassada pela BHTRANS a qualquer tempo, independentemente de indenização ou retenção. 

 
CLÁUSULA QUINTA - DO FORO 
 
O foro competente para dirimir quaisquer dúvidas ou litígios decorrentes do presente termo é o da Comarca de 

Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais. 
 
 
 
 


