
 

 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

 

 

 

 

DIRETORIA DE REDAÇÃO – DR 

ESTUDO DE TÉCNICA LEGISLATIVA 

 

Visando adequar o Projeto de Lei nº 431/2022 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 431/2022 

 

Institui a Política de Incentivo à Segurança dos 

Mototaxistas e dos Motoboys e à Renovação da 

Frota de Motocicletas utilizadas como 

ferramentas de trabalho no âmbito do Estado do 

Espírito Santo, e dá outras providências. 

 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

 

DECRETA: 

 

 

Art. 1º Fica instituída, no âmbito do Estado do Espírito Santo, a Política de Incentivo à 

Segurança dos Mototaxistas e dos Motoboys e à Renovação da Frota de Motocicletas utilizadas 

como ferramentas de trabalho. 

 

Art. 2º O Poder Executivo poderá adotar medidas para a Política instituída por esta Lei a partir 

das iniciativas a seguir: 

 

I - realização de campanhas educativas de prevenção de acidentes de trânsito envolvendo 

motociclistas; 

 

II - desenvolvimento de programas de acompanhamento e de tratamento desses profissionais 

vítimas de acidentes de trabalho; 

 

III - desenvolvimento de programas de capacitação para melhoria na prestação de serviço desses 

profissionais; 

 

IV - adoção de medidas de incentivos fiscais e tributários, bem como linhas de crédito, a fim de 

possibilitar a renovação da frota das motocicletas. 

 

Art. 3º O Poder Executivo regulamentará a presente Lei. 

 

 

 

Autenticar documento em https://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
com o identificador 3100360033003700370030003A00540052004100, Documento 

assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de 
Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.
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Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.” 

 

Sala das Sessões, 05 de setembro de 2022. 

 

 

MARCOS MADUREIRA 

Deputado Estadual - PP 

 

 

Em 06 de setembro de 2022. 

 

_________________________ 

Maria Elizabete Zardo Nunes  

Diretora de Redação – DR 
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