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PROJETO DE LEI Nº           /2019 

 

“Dispõe sobre os critérios e condições para 

destinação das bicicletas apreendidas pelas 

Delegacias de Polícia do Estado do Espírito 

Santo e dá outras providências.” 

 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

DECRETA 

 

Art. 1º A destinação das bicicletas apreendidas e que se encontrem nas 

dependências das Delegacias de Polícia do Estado do Espírito Santo reger-se-á 

pelos critérios e as condições estabelecidos por esta lei. 

 

Art. 2º As Delegacias de Polícia deverão destinar as bicicletas por elas 

apreendidas às entidades sem fins lucrativos declaradas de Utilidade Pública 

Estadual e entidades qualificadas como Organizações da Sociedade Civil de 

Interesse Público - OSCIP, regularmente instituídas, observando-se os seguintes 

critérios e condições: 

 

I - entrega, mediante auto próprio, expedido pela autoridade policial às entidades 

descritas no caput; 

 

II - apresentação, por parte das entidades que manifestarem seu interesse no 

recebimento das bicicletas por meio de projetos nos quais elas serão utilizadas. 

 

Parágrafo único. A destinação das bicicletas somente poderá ser realizada após 

90 (noventa) dias da sua apreensão e depois de esgotadas todas as diligências para 

identificação de seus proprietários e desde que não haja sua vinculação a qualquer 

procedimento investigatório. 

 

Art. 3° Decorridos o período de 30 (trinta) dias do oferecimento das bicicletas às 

entidades descritas no art. 2°, a destinação das bicicletas de que trata esta lei dar-

se-á também por: 

 

I - entrega, mediante auto próprio, expedido pela autoridade policial às 

associações, instituições ou entidades sem fins lucrativos que não possuem o título 

de Utilidade Pública, desde que comprovem atividade social relacionada ao uso de 
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bicicletas, no período mínimo de 18 (dezoito) meses. 

 

II - as entidades definidas no inciso I, deste artigo, deverão manifestar interesse no 

recebimento da bicicleta, somente após o decurso do prazo que trata o caput deste 

artigo. 

 

III - as entidades definidas no inciso I, deste artigo, deverão obedecer ao inciso II 

do artigo 2° desta lei. 

 

Art. 4° A Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Estado do Espírito 

Santo deverá dar publicidade às bicicletas apreendidas por meio dos veículos de 

comunicação oficial. 

 

§1º A divulgação das bicicletas apreendidas poderá ser realizada em sites, 

endereços eletrônicos, redes sociais ou qualquer outro meio que facilite a 

identificação do bem pelo seu proprietário. 

 

§2º Cada unidade de Delegacia de Polícia Civil tem autonomia para dar 

publicidade às bicicletas apreendidas de acordo com os termos desta lei. 

 

Art. 5° Cabe ao Poder Executivo através de regulamentação, definir e editar 

normas complementares necessárias à execução da presente lei. 

 

Art. 6° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Palácio Domingos Martins, Sala das Sessões, em 25 de novembro de 2019. 

 

 

 

 

 

EUCLÉRIO SAMPAIO                                                                                                                               

Deputado Estadual  

Presidente da Comissão de Finanças 

Subcorregedor Geral 

Membro Efetivo da Comissão de Defesa do Consumidor 

Membro Efetivo da Comissão de Segurança 
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JUSTIFICATIVA 

 

A proposição desta lei tem por objetivo regulamentar a destinação das 

bicicletas apreendidas e que se encontrem nas dependências das Delegacias de 

Polícia do Estado do Espírito Santo. 

 

Infelizmente, não obstante os inúmeros esforços empenhados pelos agentes 

de segurança pública do nosso Estado, o número de furtos e roubos de bicicletas 

ainda é muito elevado, em consequência, as delegacias têm mantido sob sua 

guarda muitas bicicletas que acabam se deteriorando no local e ocupando um 

valioso espaço sem qualquer destinação. 

 

Para tanto, o Estado deve criar ferramentas para aprimorar o serviço público 

ao cidadão, como pretende a presente proposta. A regulamentação das bicicletas 

apreendidas apresentado neste projeto de lei pode melhorar o uso do espaço 

público, facilitar a restituição dos bens furtados ou roubados aos seus legítimos 

donos e estimular as atividades de filantropia no Espírito Santo.  

 

A matéria não gera despesa ou repercute em impacto orçamentário-

financeiro ao poder público, uma vez que, a execução desta lei está relacionada ao 

incremento da medida no processo de trabalho da administração pública, dando-a 

oportunidade de estabelecer as regras que melhor se adapte a metodologia das 

atividades de cada órgão.  

 

Diante do exposto, é que ora apresentamos esta proposição, esperando 

contar com o indispensável apoio dos nossos ilustres pares para a sua aprovação. 

 

Palácio Domingos Martins, Sala das Sessões, em 25 de Novembro de 2019. 

 

 

 

EUCLÉRIO SAMPAIO                                                                                                                               

Deputado Estadual 

Presidente da Comissão de Finanças 

Subcorregedor Geral 

Membro Efetivo da Comissão de Defesa do Consumidor 

Membro Efetivo da Comissão de Segurança 
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