
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA

Deputado Jardel dos Idos.o.s.

“PROJETO DE LEI Nº 109/2008.

Institui a Política Estadual de Condução, Educação e Prevenção de Acidentes para
Condutores de Motocicletas/Triciclos de Transporte de Cargas, Volumes e Documentos.

A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

DECRETA:

Art.  1º  Fica instituída  no Estado do Espírito  Santo,  a  Política  de Condução,  Educação e
Prevenção  de  Acidentes  para  Condutores  de  Motocicletas/Triciclos  de  Transporte  de
Cargas, Volumes e Documentos.

Art. 2º A Política de que trata o artigo 1° deverá: 

I- criar e divulgar campanhas educativas de prevenção de acidentes em todo o Estado do
Espírito  Santo,  direcionadas  a  condutores  e  a  futuros  condutores  de  motocicletas,  sejam
eles para fins profissionais ou não.

II-  estimular,  através  dos  órgãos  de  comunicação  deste  Estado,  a  interação  entre
condutores de motocicletas (profissionais ou não), pedestres e condutores de outros tipos
de  veículos  auto-motorizados  (automóveis,  caminhões,  ônibus,  etc.)  com a  finalidade  de
evitar acidentes de quaisquer natureza.

III-  tornar  obrigatório  nas  auto-escolas  estabelecidas  no  Estado  do  Espírito  Santo,  o
ensino  da  disciplina  Condução  Defensiva,  para  que  haja  uma  relação  harmônica  entre
motocicleta e seu condutor, objetivando o comprometimento do condutor com a segurança
do trânsito.

IV-  fiscalizar  as  empresas  que  utilizam  o  serviço  de  moto-frete  no  que  diz  respeito  à
segurança  das  rotas,  tempo  de  deslocamento,  mapas  das  regiões  onde  são  prestados  tais
serviços,  uniformes  que  identifique  a  empresa,  idoneidade  das  mesmas  junto  aos  órgãos
fiscalizadores deste Estado, utilizar o Comunicado de Acidente de Trabalho -CAT,em caso
de acidente. 

V-  buscar  junto  às  revendas  de  motocicletas,  oficinas  de  manutenção  e  lojas  de
equipamentos afins, parcerias e sugestões para a viabilização de projetos a médio e longo
prazo direcionados a segurança dos condutores de motocicletas.



VI-  outorgar,  através  de  órgão  estadual  competente,  certificação  de  qualidade  para  as
empresas que utilizam o transporte de cargas, volumes e documentos, que contribuam para
a  política  em  questão,  denominado  “Certificado  de  Qualidade  e  Respeito  à  Vida”,  que
servirá  de  referência  quando  as  empresas  certificadas  forem  contratadas  para  prestarem
serviços de moto-frete.

VII-  solicitar  ao  Departamento  Estadual  de  Trânsito  -  DETRAN  e  às  Companhias
Regionais de Trânsito - CIRETRAN’s de todo o Estado, a realização de “blitz” educativas,
visando  educar  e  prevenir  acidentes  com  motociclistas,  caronas  e  pedestres  em  vias
públicas ou em estradas vicinais no interior do Estado.

VIII- desestimular, através de campanhas educativas, a utilização do chamado “corredor”,
devendo  o  condutor  da  motocicleta/triciclo  ocupar  o  mesmo  espaço  de  um  veículo
automotor, mantendo sempre uma distância segura, além de evitar o tráfego sobre calçadas
e canteiros centrais. .

Parágrafo  Único.  São  considerados  equipamentos  obrigatórios  de  segurança  para  os
condutores de motocicletas para transporte de cargas, volumes e documentos.

I - capacete fechado, com faixas refletivas na parte posterior e laterais do mesmo para
facilitar a visualização de pedestres e outros veículos automotores.

II- calçado fechado (sapato, tênis, bota de couro ou material sintético similar), jaqueta ou
colete  com  faixas  refletivas  frontais  e  traseiras,  para  uso  diurno  e  noturno,  para  a
facilitação da localização do condutor da motocicleta.

III-  uniforme  impermeável  e  bota  de  borracha  ou  material  similar  para  dias  de  chuva,
observando-se o uso de faixas refletivas nas partes frontais e traseiras da blusa.
 
Art. 3º Esta Lei entra em vigor 90 (noventa) dias após a data de sua publicação”.

Sala das Sessões, em 18 de abril 2008.

---------------------------------------------
Jardel dos IDO S.O.S
Deputado Estadual

JUSTIFICATIVA



        O  crescimento  desenfreado  do  número  de  motocicletas  no  nosso  Estado  tem
acarretado  grandes  problemas  para  a  população  de  um  modo  geral  .Por  ser  um  veículo
ágil,de  fácil  manutenção,e  ter  um custo  relativamente   baixo,facilita  sua  aquisição  como
meio de transporte simples e também como utilitário para transportar cargas e outros tipos
de volumes.
        Entretanto, o não cumprimento das normas de segurança que tais veículos exigem,
ultimamente  tem  sido  motivo  de  muita  preocupação  das  autoridades  de  trânsito  deste
Estado, devido ao alto número de acidentes registrados, envolvendo motociclistas, e quase
sempre resultando em vítimas fatais.
        Preocupados  com o  reflexo  negativo  que  este  tipo  de  acidente  provoca  em toda  a
sociedade e a comoção no seio das famílias das vítimas, a criação do presente projeto de
Lei  busca  minimizar  e  criar  algumas  opções  para  a  salvaguarda  de  todos  os  tipos  de
condutores de motocicletas, triciclos e outros, quer seja na região da Grande Vitória ou nos
demais Municípios deste Estado.
        O projeto em questão tem como principal objetivo salvar vidas humanas através de
campanhas educativas e técnicas de condução defensiva de motociclos, acatando o que já
existe  na  legislação  vigente,  propiciando  a  criação  de  outras  Leis  que  melhorem  as
condições  de  pilotagem  e  eduquem os  condutores  de  motocicletas  a  terem  uma  conduta
correta no trânsito, evitando utilizar a parte da pista conhecida como corredor. 

        Pedimos aos nossos nobres pares desta Casa de Leis a colaboração para a apreciação
e aprovação deste projeto, que implicará em um grande passo dado pelo nosso Estado, na
busca da redução de acidentes graves com os referidos e necessários veículos de trabalho e
de lazer.

Sala das Sessões, em 18 de abril 2008.

---------------------------------------------
Jardel dos IDO S.O.S
Deputado Estadual


