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PROJETO DE LEI Nº______________ / 2018. 

DISPÕE SOBRE A INSTALAÇÃO DE 
SUPORTE PARA BICICLETAS EM ÔNIBUS 
COLETIVOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE 
TRANSPORTE COLETIVO E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS. 

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

DECRETA:  

Art. 1º Todas as empresas, concessionárias e permissionárias que operam no Sistema de 
Transporte Coletivo Urbano do Município de Vila Velha disponibilizarão, em sua frota de 
ônibus coletivos, suportes para bicicletas na parte dianteira externa dos veículos a fim de 
transportá-las.  

Parágrafo único. Não haverá custos adicionais na tarifa de ônibus aos usuários que 
transportam sua bicicleta. 

Art. 2º A instalação do suporte para transporte de bicicleta nos ônibus coletivos será 
gradativa e anual nas linhas urbanas, sendo dez por cento da frota por ano, devendo 
cobrir cem por cento da frota ao longo de dez anos. 

Parágrafo único. A prioridade de instalação gradativa deverá ocorrer proporcionalmente 
de acordo com a distribuição espacial das linhas de transporte público na cidade. 

.Art. 3º O equipamento deverá permitir o transporte de, no mínimo, 02 (duas) bicicletas. 

Art. 4º Compete à Secretaria Municipal de Prevenção, Combate a Violência e Trânsito – 
SEMPREV a fiscalização do fiel cumprimento do disposto na presente Lei.  

Art. 10º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.  
 

SALA DAS SESSÕES, em Vila Velha - ES, 20 de fevereiro de 2019. 

 

REGINALDO ALMEIDA 
Vereador – PSC 
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JUSTIFICATIVA 
 
 

A proposição em tela visa adequar o transporte coletivo municipal, tendo em vista a 
tendência mundial da utilização da bicicleta como meio de transporte pessoal nos 
deslocamentos diários, deste modo, a presente proposta é para incentivar e auxiliar os 
que utilizam a bicicleta como transporte. O Projeto de Lei em questão dispõe sobre a 
instalação de suporte para bicicleta no ônibus coletivo municipal com a finalidade de 
transportar a bicicleta do usuário. 
 
Com a instalação do citado suporte para bicicleta no ônibus coletivo do município, o 
usuário da bicicleta poderá utilizar em uma parte de seu trajeto a bicicleta e em outra o 
transporte coletivo, assim combinando bicicleta-ônibus. 
 
Se faz necessário que o Poder Público tenha iniciativa e se adiante à demanda crescente 
pela integração dos distintos modais, à medida que se populariza o uso da bicicleta. Além 
disso, do ponto de vista de um trânsito mais saudável e sustentável, é fundamental 
fomentar o crescimento da utilização de meios de 
transporte não poluentes e a colocação dos suportes para bicicletas nos ônibus 
favoreceria esse propósito. 
 
As bicicletas que forem apoiadas no suporte serão travadas pelo condutor do veículo, o 
que proporcionará maior segurança no transporte da bicicleta, evitando sua queda 
durante a viagem, ou que a mesma seja roubada. Estima-se que toda a operação 
envolvendo a fixação da bicicleta e o embarque do 
ciclista dura cerca de um minuto. 
 
A proposta ora apresentada já se encontra em funcionamento em outras cidades como 
São Paulo e Florianópolis, as quais contam com ônibus urbanos adaptados para o 
transporte de bicicletas; no exterior, cidades como Los Angeles e Paris também já 
possuem os suportes de bicicletas nos ônibus há muitos anos. 
 
A presente medida visa ainda incentivar aos moradores da cidade e aos motoristas o uso 
favorável da bicicleta, seja no lazer ou no trabalho, consolidando um modal de baixo 
custo, colaborando com a diminuição de poluentes. 
 
Entendemos ser de suma importância que o município de Vila Velha faça parte desse 
movimento mundial em defesa de uma política ambiental sustentável. 
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Eis, em breves linhas, as razões que justificam a formulação desta propositura, para cuja 
aprovação pedimos o indispensável apoio dos nobres Pares para a aprovação desta 
importante matéria. 

 

SALA DAS SESSÕES, em Vila Velha - ES, 20 de fevereiro de 2019. 

 

 
REGINALDO ALMEIDA 

Vereador – Líder do PSC 
 


