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EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE 

 

PROJETO DE LEI 

DISPÕE SOBRE A SINCRONIZAÇÃO E 

INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO 

TEMPORIZADOR EM TODOS OS 

SEMÁFOROS INSTALADOS NAS VIAS 

PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE VILA 

VELHA. 

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

atribuições, 

D E C R E T A : 

Art. 1º Todos os semáforos instalados nas vias públicas do município de Vila Velha deverão estar 

sincronizados e equipados com temporizador para indicar aos pedestres e motoristas o tempo 

restante para interrupção ou mudanças de ordem. 

Art. 2º O Poder Executivo regulamentará esta Lei no prazo de 90 (noventa) dias, contados da data 

de sua publicação. 

Art. 3º As despesas decorrentes da presente Lei correrão por conta de dotação próprias do 

Orçamento Municipal. 

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.  

Vila Velha ES, 19 de novembro de 2018. 

 

 

 

 

Nilma Maria Guêz da Silva 

Vereadora 
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JUSTIFICATIVA 

 

A tecnologia tem aprimorado cada vez mais os recursos de comunicação e isso não 

escapa à sinalização de trânsito, para mais precisa informação dos usuários, condutores e 

pedestres. 

A sincronização e esses temporizadores só aumentam a segurança do trânsito, e tem 

grande potencial para redução de acidentes. 

Infelizmente, tais equipamentos ainda não são amplamente utilizados na sinalização de 

transito em nossa cidade, o que nos deixa aquém das possibilidades de atuar preventivamente 

contra cometimento de infrações e consequentemente, contra a a ocorrência de acidentes nas vias. 

Assim, a fim de obter uma maior eficácia dos semáforos , proponho neste projeto de 

lei que todos eles estejam modernizados, ou seja, obrigatoriamente equipados com 

temporizadores. 

Pela importância dessa iniciativa para segurança de trânsito, esperamos que seja 

aprovado pelos ilustres pares. 

Vila Velha ES, 14 de novembro de 2018. 

 

 

 

Nilma Maria Guêz da Silva 

Vereadora 


