
 

 
 

 

 

CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

“Deus seja louvado” 

AUTÓGRAFO DE LEI Nº 3818/2018 

Dispõe sobre a criação do Programa 

“Vem de Bicicleta” e institui o “Selo 

Empresa Amiga do Ciclista” no 

âmbito 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, no âmbito do município de Vila Velha, o Programa “Vem de 

Bicicleta” e o “Selo Empresa Amiga do Ciclista”. 

Art. 2° O Programa “Vem de Bicicleta” visa fomentar e identificar empresas que incentivem 

os seus funcionários e clientes a utilizarem a bicicleta como meio de transporte mais saudável 

e eficiente na locomoção. 

Parágrafo único. Os principais objetivos do Programa “Vem de Bicicleta” são: 

I - estimular o uso diário da bicicleta, em especial no deslocamento para o trabalho;  

II - democratizar os espaços públicos;  

III - melhorar a qualidade de vida e condições de saúde da população;  

IV - a redução de veículos automotores em circulação e dos índices de emissão de poluentes 

no ar;  

V - a criação de uma cultura favorável aos deslocamentos cicloviários como modalidade de 

deslocamento eficiente e saudável; 

VI - a conscientização da sociedade quanto aos efeitos indesejáveis da utilização do veículo 

automotor nas locomoções urbanas; 

VII - a promoção do programa de compartilhamento de bicicleta. 

Art. 3° A empresa participante do Programa “Vem de Bicicleta” fará jus ao incentivo fiscal 

consistente em desconto anual, de 5% (cinco por cento), no Imposto Predial e Territorial 

Urbano (IPTU) para os imóveis não residenciais, desde que atendam concomitantemente aos 

seguintes requisitos:  

I - construção e manutenção adequadas de bicicletários e vestiários com capacidade 

proporcional ao fluxo de funcionários e clientes, sendo que a quantidade de vagas dos 

bicicletários deverá ser no mínimo 20% do total de vagas para automóveis; 

II - quitação integral do valor restante ao desconto do IPTU, dentro do respectivo ano de 

cobrança;  

III - a ausência de qualquer débito referente ao Imposto Predial e Territorial Urbano. 
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Parágrafo único. O desconto no IPTU será concedido a partir do ano seguinte da 

regulamentação da presente Lei. 

Art. 4° A concessão do desconto de que trata esta Lei depende de requerimento a ser 

apresentado pelo interessado, na forma, prazo e condições a serem definidos em 

regulamentação própria. 

Art. 5° Será concedida à empresa participante o “Selo Empresa Amiga do Ciclista”, com o 

objetivo de identificar aquelas que são ambientalmente responsáveis por incentivar o uso de 

bicicleta, e que mantêm estacionamento próprio e vestiário apropriado. 

§ 1º A empresa que receber o “Selo Empresa Amiga do Ciclista” poderá veiculá-lo em suas 

peças publicitárias. 

§ 2º A entrega do “Selo Empresa Amiga do Ciclista” se dará em sessão da Câmara Municipal 

de Vila Velha, em data a ser definida dentro da Semana do Ciclista e de Incentivo ao 

Ciclismo. 

Art. 6° A validade do “Selo Empresa Amiga do Ciclista” será de 03 (três) anos, podendo ser 

renovada sucessivamente, diante da comprovação das condições estabelecidas no art. 3°. 

Art. 7° Diante do caráter incentivador da presente Lei, os trabalhadores que optarem pela 

locomoção por bicicleta não sofrerão prejuízo pecuniário. 

Art. 8º O Poder Executivo Municipal regulamentará a presente Lei no prazo de 60 (sessenta) 

dias, contado da data de sua publicação. 

Art. 9º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Vila Velha, 17 de abril de 2018. 
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