
 

 
 

CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

“Deus seja louvado” 

AUTÓGRAFO DE LEI Nº 3622/2017 

Dispõe sobre a implantação do “Sistema 

de Compartilhamento de Aluguel de 

Bicicletas Públicas”, denominado “Bike 

Vila Velha” e institui a Política de 

Incentivo ao Uso de Bicicleta. 

A CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA, Estado do Espírito Santo, no uso legal de 

suas atribuições previstas no art. 10, § 1º, da Lei Orgânica do Município,  

D E C R E T A : 

Art. 1º Institui no Município de Vila Velha a implantação do “Sistema de Compartilhamento  

de Aluguel de Bicicletas Públicas”, denominado “BIKE VILA VELHA” e institui a 

“Política de Incentivo ao Uso da Bicicleta”. 

Art. 2º O Sistema de Compartilhamento de Aluguel de Bicicletas, o “BIKE VILA VELHA” 

tem os seguintes objetivos: 

I - incentivo ao uso da bicicleta como meio de transporte, visando à redução de veículos 

automotores em circulação e dos índices de emissão de poluentes no ar; 

II - a melhoria das condições de saúde da população por intermédio de ações que favoreçam o 

pedalar; 

Ill - o desenvolvimento de ações voltadas à melhoria do sistema de mobilidade cicloviária, 

como a identificação e criação através de estudos e debates de novas rotas cicloviárias; 

lV - a conscientização da sociedade quanto a necessidade de utilização de outros modais de 

transporte, além do transporte coletivo de passageiros, táxis e veículos automotores; 

VI - a integração da bicicleta ao sistema de transporte público existente; 

VII - a promoção de campanhas educativas voltadas para o uso de bicicleta. 

Vlll - possibilitar a redução do uso de automóvel nas viagens de curta distância e o aumento 

de sua ocupação; 

lX - estimular o uso da bicicleta como meio de transporte integral e/ou complementar; 

X - criar atitude favorável aos deslocamentos cicloviários; 

XI - estimular o planejamento espacial e territorial com base nos deslocamentos cicloviários; 

XII - estimular o desenvolvimento de projetos e obras de infraestrutura cicloviária.  

XIll - incentivar o associativismo entre os ciclistas e usuários dessa modalidade de transporte; 

XlV - estimular a conexão com outras cidades, por meio de rotas seguras para o deslocamento 

cicloviário, voltadas para o turismo, trabalho e lazer. 

Art. 3º O Sistema de Compartilhamento de Alugueis de Bicicletas “BIKE VILA VELHA” 

deverá ser parte integrante do Plano Municipal de Mobilidade Urbana. 
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Art. 4º Se para a implantação do Sistema de Compartilhamento de Alugueis de Bicicletas 

“BIKE VILA VELHA” a Administração Pública Municipal vier a realizar contratações, 

concessões ou parceria público-privadas, deverá a mesma realizar procedimento licitatório 

atendendo à legislação pertinente e aos princípios da legalidade, moralidade, impessoalidade, 

publicidade economicidade e eficiência. 

Art. 5º Fica a cargo do Poder Executivo Municipal a regulamentação da presente Lei no 

prazo de até 90 (noventa) dias, contados da data da sua publicação. 

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

Vila Velha, 01 de março de 2017. 

 

 

 

 

IVAN CARLINI 

Presidente 

 

    

 

   OSVALDO MATURANO                                        NILMA MARIA GUEZ DA SILVA 

                 1º Secretário                                                                        2º Secretário      
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COMISSÃO DE JUSTIÇA E REDAÇÃO 

AUTÓGRAFO DE LEI Nº ........./2017 

Dispõe sobre a implantação do “Sistema 

de Compartilhamento de Aluguel de 

Bicicletas Públicas”, denominado “Bike 

Vila Velha” e institui a Política de 

Incentivo ao Uso de Bicicleta. 

A CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA, Estado do Espírito Santo, no uso legal de 

suas atribuições previstas no art. 10, § 1º, da Lei Orgânica do Município,  

D E C R E T A : 

Art. 1º Institui no Município de Vila Velha a implantação do “Sistema de Compartilhamento 

de Aluguel de Bicicletas Públicas”, denominado “BIKE VILA VELHA” e institui a 

“Política de Incentivo ao Uso da Bicicleta”. 

Art. 2º O Sistema de Compartilhamento de Aluguel de Bicicletas, o “BIKE VILA VELHA” 

tem os seguintes objetivos: 

I - incentivo ao uso da bicicleta como meio de transporte, visando à redução de veículos 

automotores em circulação e dos índices de emissão de poluentes no ar; 

II - a melhoria das condições de saúde da população por intermédio de ações que favoreçam o 

pedalar; 

Ill - o desenvolvimento de ações voltadas à melhoria do sistema de mobilidade cicloviária, 

como a identificação e criação através de estudos e debates de novas rotas cicloviárias; 

lV - a conscientização da sociedade quanto a necessidade de utilização de outros modais de 

transporte, além do transporte coletivo de passageiros, táxis e veículos automotores; 

VI - a integração da bicicleta ao sistema de transporte público existente; 

VII - a promoção de campanhas educativas voltadas para o uso de bicicleta. 

Vlll - possibilitar a redução do uso de automóvel nas viagens de curta distância e o aumento 

de sua ocupação; 

lX - estimular o uso da bicicleta como meio de transporte integral e/ou complementar; 

X - criar atitude favorável aos deslocamentos cicloviários; 

XI - estimular o planejamento espacial e territorial com base nos deslocamentos cicloviários; 

XII - estimular o desenvolvimento de projetos e obras de infraestrutura cicloviária.  

XIll - incentivar o associativismo entre os ciclistas e usuários dessa modalidade de transporte; 

XlV - estimular a conexão com outras cidades, por meio de rotas seguras para o deslocamento 

cicloviário, voltadas para o turismo, trabalho e lazer. 
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Art. 3º O Sistema de Compartilhamento de Alugueis de Bicicletas “BIKE VILA VELHA” 

deverá ser parte integrante do Plano Municipal de Mobilidade Urbana. 

Art. 4º Se para a implantação do Sistema de Compartilhamento de Alugueis de Bicicletas 

“BIKE VILA VELHA” a Administração Pública Municipal vier a realizar contratações, 

concessões ou parceria público-privadas, deverá a mesma realizar procedimento licitatório 

atendendo à legislação pertinente e aos princípios da legalidade, moralidade, impessoalidade, 

publicidade economicidade e eficiência. 

Art. 5º Fica a cargo do Poder Executivo Municipal a regulamentação da presente Lei no 

prazo de até 90 (noventa) dias, contados da data da sua publicação. 

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

Vila Velha, 24 de fevereiro de 2017. 

 

 

 

 

 

 

REGINALDO ALMENIDA 

Presidente 

 

 

ARNALDINHO BORGO 

Membro 

 

 

ROGÉRIO CARDOSO 

Membro 

 

 

    

 


