
 

 

 

 

CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

“Deus seja louvado” 

 
PROJETO DE LEI 

Dispõe sobre o “Sistema de 
Compartilhamento de Aluguel de 
Carros Elétricos Públicos”, 
denominado “ECO VILA”. 

Art. 1º Institui no Município de Vila Velha o “Sistema de Compartilhamento de 
Aluguel de Carros Elétricos Públicos”, denominado “ECO VILA”. 

Art. 2º Para os fins desta Lei consideram-se veículos impulsionados a energia 
elétrica os movidos exclusivamente com motores elétricos. 

Art. 3º O Sistema de Compartilhamento de Aluguel de Carros Elétricos Públicos, o 
“ECO VILA” visa a implantação de modais de nova geração, com baixo impacto 
ambiental e tem os seguintes objetivos: 

I - evitar a necessidade de aquisição e manutenção de carro próprio em casos de 
deslocamentos de curta distância; 

II - favorecer uma mobilidade urbana mais inteligente, com a escolha do meio de 
transporte em função de suas necessidades de deslocamento; 

III - propiciar a redução na emissão de gases efeitos de estufa; 

IV - propiciar a redução na emissão ruídos; 

V - propiciar o aumento na quantidade de vagas de estacionamento disponíveis, pois 
cada carro compartilhado, num sistema amplo, evita entre 6 e 9 carros particulares; 

VI - integrar o sistema aos demais modais de transportes; 

VII - propiciar a utilização de veículos automotores por valor acessível, visto que o 
custo da energia elétrica corresponde a um terço do custo do combustível utilizado 
por veículos de combustão interna. 

VIII - estimular a conexão com outras cidades, voltadas para o turismo, trabalho e 
lazer. 

Art. 4º O Sistema de Compartilhamento de Aluguel de Carros Elétricos Públicos 
“ECO VILA” deverá ser parte integrante do Plano Municipal de Mobilidade Urbana. 

Art. 5º Fica a cargo do Poder Executivo Municipal a regulamentação desta presente 
Lei no prazo de até 90 (noventa) dias. 
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Art. 6º Se para a implantação do Sistema de Compartilhamento de Aluguel de 
Carros Elétricos Públicos “ECO VILA” 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. 7º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Vila Velha, 13 de Julho de 2018 

 

BRUNO LORENZUTTI 
Vereador 
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JUSTIFICATIVA 

 

A economia compartilhada já mostrou um impacto muito positivo para a sociedade e 
para os seus adeptos, com a inversão da lógica do consumo e o incentivo de uma 
melhor distribuição de renda. Os serviços de compartilhamento de carros facilitam o 
acesso a veículos e desestimulam a aquisição de mais carros, nos casos em que se 
faz um uso pontual do automóvel. Além de beneficiar o condutor, possibilitando um 
aluguel acessível e mais em conta. 
 
Em Paris, um estudo feito a partir da implantação de carros elétricos indicou que, 
para cada veículo disponível, de sete a vinte automóveis comuns deixaram de 
circular pelas ruas. O sistema na capital francesa possui a maior frota do mundo, 3 
mil veículos. 
 
Cidades que adotaram medidas para restringir e reduzir o uso dos veículos, como 
Paris, observaram um impacto muito positivo na qualidade do ar. Os carros são os 
principais causadores da poluição urbana através da emissão de monóxido de 
carbono e outras substâncias liberadas na queima do combustível. Esses gases 
podem ser muito nocivos para o meio ambiente e para a saúde humana. Reduzir a 
quantidade de carros é muito importante para diminuir a emissão de poluentes, 
contribuir para desacelerar o efeito estufa e possibilitar que as pessoas respirem um 
ar mais puro. 
 
Alguns municípios brasileiros já possuem sistemas de compartilhamento de carros 
elétricos, como São Paulo e Fortaleza, mas para a vasta maioria dos municípios 
brasileiros isto é uma novidade, no entanto, tendo em vista a realidade que vive o 
cidadão canela-verde no trânsito, principalmente em horários de pico, nos cabe 
incentivar a utilização novas possibilidades para solucionar a questão da mobilidade 
urbana. 
 
Considerando que o custo para implantação do sistema de compartilhamento, pode 
ser através de aporte de recursos público e com as baixas tarifas pagas pelo 
usuário, existe a possibilidade como está sendo realizado na maioria dos projetos 
implantados, a parceria público privada e ou concessão pública, com retorno através 
das tarifas pagas pelos usuários e exploração de publicidades dos parceiros 
envolvidos. 
 
Diante do exposto, solicitamos que os nobres vereadores apreciem, votem e 
aprovem este importante Projeto de Lei. 
 

Vila Velha, 13 de Julho de 2018 
 
 

BRUNO LORENZUTTI 
Vereador 


