
 

 
 

 

 

CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

“Deus seja louvado” 

Autoria: Vereador Bruno Lorenzutti 

AUTÓGRAFO DE LEI Nº 3813/2018 

Cria o programa "Pedal Sustentável”, que 

objetiva a geração energia elétrica através 

da instalação de bicicletas ergométricas 

em praças e parques do município de Vila 

Velha, e dá outras providências. 

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 Fica instituído o programa "Pedal Sustentável", que tem por objetivo a instalação de 

bicicletas ergométricas geradoras de energia elétrica em todas as praças e parques do 

Município de Vila Velha que possuam zeladoria.  

Parágrafo único. A energia elétrica gerada pelo uso de bicicletas ergométricas em praças ou 

parques deverá ser armazenada em baterias que permitam o aproveitamento da energia para 

fins de iluminação das próprias praças, parques e logradouros do seu entorno, além de outras 

finalidades que venham a ser definidas pelo Poder Público.   

Art. 2º Poderá o Poder Executivo poderá firmar convênios e/ou termos de parceria com 

universidades e empresas, públicas e privadas, para o desenvolvimento e produção de 

bicicletas para o atendimento dos objetivos da presente Lei.  

Art. 3º O Poder Executivo poderá aceitar doações de bicicletas que atendam aos objetivos 

desta Lei, com base em convênios e termos de parcerias não onerosos, facultando-se às 

instituições doadoras ou apoiadoras do projeto a divulgação de seus nomes nos próprios 

equipamentos doados e/ou por elas desenvolvidos.  

Art. 4º O Poder Executivo regulamentará esta Lei no prazo de 90 (noventa) dias, contados da 

data de sua publicação.  

Art. 5º As despesas com a execução desta Lei correrão por conta de dotações orçamentárias 

próprias, suplementadas se necessário.  

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

Vila Velha, 16 de abril de 2018. 
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