
 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

 

 

 

DIRETORIA DE REDAÇÃO – DR 

ESTUDO DE TÉCNICA LEGISLATIVA 

 

Visando adequar o Projeto de Lei nº 631/2021 à técnica legislativa, às normas 

gramaticais, ao Manual de Normas de Redação Legislativa da Ales, publicado no DPL de 

27.11.2015, e ao disposto na Lei Complementar Federal nº 95/1998, alterada pela Lei 

Complementar Federal nº 107/2001, esta DR sugere as modificações abaixo, em destaque ao 

texto da matéria, que deverão ser acolhidas por ocasião da extração de autógrafos. 

 

“PROJETO DE LEI Nº 631/2021 

 

Obriga o Poder Executivo, no prazo de até 60 

(sessenta) dias, a regulamentar a utilização e a 

circulação dos cicloelétricos com motor de 

propulsão elétrica. 

 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

 

DECRETA: 

 

 

Art. 1º Fica o Poder Executivo, no prazo de até 60 (sessenta) dias, obrigado a regulamentar a 

utilização e a circulação dos cicloelétricos com motor de propulsão elétrica, também 

conhecidos como motos elétricas ou scooters elétricas, no âmbito do Estado do Espírito Santo, 

de acordo com os seus modelos, características, potência e velocidade. 

 

Art. 2 Até a regulamentação para utilização e circulação dos cicloelétricos, prevista no caput 

do art. 1º, fica o Poder Executivo, por seus órgãos da administração direta ou indireta, proibido 

de promover qualquer tipo de fiscalização, recolhimento, remoção, guinchamento, 

rebocamento, apreensão ou aplicação de multa. 

 

Art. 3º Ficam suspensos quaisquer tipos de penalidades, descritas no art. 2º, que tenham sido 

aplicadas aos proprietários de cicloelétricos até a data de vigência desta Lei.  

 

Art. 4º Deverá o Poder Executivo, por meio do Departamento Estadual de Trânsito do Espírito 

Santo – DETRAN/ES, promover audiência pública para debater com a sociedade a 

regulamentação, a utilização e a circulação dos cicloelétricos com motor de propulsão elétrica. 

 

Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.” 

 

Sala das Sessões, 21 de fevereiro de 2022. 

 

GANDINI 

Deputado Estadual 

Em 21 de fevereiro de 2022. 

______________________ 

Jarlos Nunes Sobrinho 

Diretor de Redação – DR 
Luciana/Ernesta 
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