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PROJETO DE LEI Nº _______________/ 2018 
 
 
Institui a isenção da tarifa para os 
idosos com mais de 60 (sessenta) anos 
de idade no Sistema de 
Compartilhamento de Aluguel de 
Bicicletas, “BIKE VILA VELHA”. 

 

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

                                      D E C R E T A: 
 
Art. 1º Fica instituída no âmbito do Município de Vila Velha a isenção da tarifa para 
todos os idosos, considerados assim, na forma da lei, no Sistema de 
Compartilhamento de Aluguel de Bicicletas, a ”BIKE VILA VELHA”. 
 
§ 1° Para terem direito a isenção da tarifa, os idosos deveram apresentar documento 
de identidade e comprovante de residência atualizado no nome do requerente junto 
à empresa administradora de Compartilhamento das Bicicletas - tembici. 
 
§ 2° Os idosos do município utilizarão gratuitamente, pelo período de até 03 (três) 
horas diárias, o Sistema de Compartilhamento de Aluguel de Bicicletas. 
 
§ 2° A liberação das bicicletas se dará através do Cartão do usuário Bike Vila Velha, 
pelo aplicativo tembici. ou através dos totens de autoatendimento, inserindo assim o 
cartão ou código gerado pelo aplicativo ou toten na vaga da bicicleta escolhida. 
 
§ 3° As bicicletas poderão ser retiradas em qualquer estação, durante todos os dias 
da semana. 
 
Art. 2º Esta Lei entra em vigor a partir de sua publicação.  
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JUSTIFICATIVA 

 
 

 

A atividade física regular traz inúmeros benefícios para a nutrição e para a saúde das pessoas 

idosas, por isso, as pessoas acima de 60 anos de idade, considere a possibilidade de pedalar com 

uma maior freqüência. 

Enfatizo que nossos idosos devem ser tratados com todo respeito e dignidade, pois, foram eles os 

grandes colaboradores para o progresso da nossa cidade de Vila Velha, merecedores de nossas 

homenagens e atenção.  Praticar atividades físicas é sempre bom para as pessoas em qualquer 

época da vida. Andar de bicicleta é altamente recomendado para quem está na melhor idade e traz 

benefícios para o corpo e para a mente, estimulando a prática do esporte. 

Sendo assim, este vereador propõe o presente Projeto de Lei visando garantir a gratuidade da tarifa 

cobrada pelo Projeto “Bike Vila Velha”, para idosos acima dos 60 anos. Atualmente, já existem vários 

outros benefícios que os idosos foram contemplados, gratuidade do passe-livre, gratuidade nos 

estacionamentos rotativos no município, entre outros.  
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