
 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

Comissão de Infraestrutura, de Desenvolvimento Urbano e Regional,  

de Mobilidade Urbana e de Logística 
 

 

Avenida Américo Buaiz, 205, sala 705 - Enseada do Suá, Vitória/ES – CEP: 29050-950 

Telefones: (27) 3182-2220 / 3382-3697 

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº           /2019 
 

Acrescenta os artigos 4º-A e 4º-B a Lei 

Complementar N.º 325, de 16 de junho de 

2005. 

 

 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  

 

DECRETA: 

 

 

Art. 1º Acrescenta o art. 4º-A a Lei Complementar N.º 325, de 16 de junho de 

2005, com a seguinte redação: 

“Art. 4º-A Fica obrigado, no âmbito da Região Metropolitana da 

Grande Vitória, criada pela Lei Complementar 318, de 17 de 

janeiro de 2005, a utilização de capacetes no uso de veículos 

ciclo-elétrico e ciclomotores.” 

Art. 2º Acrescenta o art. 4º-B a Lei Complementar N.º 325, de 16 de junho de 

2005, com a seguinte redação: 

“Art. 4º-B A circulação de veículos ciclo-elétrico e ciclomotores é 

permitida somente em áreas destinadas às de pedestres, ciclovias 

e ciclofaixas, atendidas as seguintes condições: 

I - velocidade máxima de 6 km/h em áreas de circulação de 

pedestres; 

II - velocidade máxima de 20 km/h em ciclovias e ciclo faixas; 
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III - uso de indicador de velocidade, campainha e sinalização 

noturna, dianteira, traseira e lateral, incorporados ao 

equipamento; 

IV - dimensões de largura e comprimento iguais ou inferiores às 

de uma cadeira de rodas, especificadas pela Norma Brasileira 

NBR 9050/2004.” 

Paágrafo unico 

 

Art. 3º Fica obrigado, no Estado do Espírito Santo, a serem cumpridas, no prazo 

de 30 dias, após as suas respectivas publicações, as Resoluções e Deliberações do 

Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN). 

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

 

Sala das Sessões, em 22 de maio de 2019. 

 

 

 

Deputado MARCELO SANTOS 

Presidente da Comissão de Infraestrutura 
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JUSTIFICATIVA 

Os equipamentos de mobilidade individual autopropelidos, como os patinetes e 

bicicletas elétricas, viraram febre no Brasil e em especial, na Região Metropolitana da 

Grande Vitória, desde a popularização dos serviços de aluguéis desses equipamentos. 

Essa demanda se tornou algo necessário, devido aos permanentes e sucessivos 

avanços tecnológicos empregados na construção de veículos, bem como a utilização 

de novas fontes de energia e novas unidades motoras aplicadas de forma acessória em 

bicicletas, e em evolução ao conceito inicial de ciclomotor e a crescente demanda por 

opções de transporte que priorizem a preservação do meio ambiente. 

Essa novidade, devido a sua facilidade e praticidade, diante de uma mobilidade 

urbana e trânsito comprometidos, se tornou uma forma viável de mobilidade 

sustentável, ganhando as ruas e calçadas da RMGV. Entretanto, poucas pessoas sabem 

que há regras a serem seguidas, mesmo não dispondo de legislação especifica para 

esses veículos. 

Diante do crescente uso desses equipamentos em condições que comprometem a 

segurança do trânsito, é necessária a criação de normas para a sua regulamentação e 

no intuito de prevenir acidentes. 

Esses equipamentos, não são definidos como veículos pelo Código de Trânsito 

Brasileiro (CTB) e, portanto, não exigem carteira de habilitação.  Contudo, o 

CONTRAN criou a resolução nº 315 de 08 de maio de 2009, que estabeleceu a 

equiparação dos veículos ciclo-elétricos, aos ciclomotores e os equipamentos 

obrigatórios para condução nas vias públicas abertas à circulação.  
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Assim, eles não podem exceder a velocidade máxima de 6 km/h em áreas de 

circulação de pedestres e de 20 km/h em ciclovias e ciclofaixas. O uso de indicador de 

velocidade, campainha e sinalização noturna - dianteira, traseira e lateral - é 

obrigatório. Não é exigido o uso de capacete, embora recomendado. Além disso, as 

dimensões de largura e comprimento devem ser iguais ou inferiores às de uma 

cadeira de rodas. 

Diante disso, no intuito de regulamentar a velocidade e tornar obrigatório o uso de 

equipamentos de segurança, na utilização desses veículos, submetemos à apreciação 

desta Casa o presente Projeto de Lei Complementar, contando, desde já, com 

indispensável apoio dos nobres pares. 
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