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O presente Projeto de Lei que ora se apresenta para apreciação do Colendo Plenário, é de 

elevada importância para o município, a regulamentação das bicicletas motorizadas, bem 
como da idade mínimas e sobre a condução dessas. 

O projeto tem por finalidade regulamentar e atender a previsão legal disposta no Código de 
Transito Brasileiro, que preceitua ser competência municipal a regulamentação sobre o 
transito na sua circunscrição. As bicicletas motorizadas ou cicloelétricas no município, estão 
em ascendente crescimento. 

Proponho a presente regulamentação com a finalidade de garantir segurança para os 
condutores de veículos, pedestres e os que fazem o uso desse tipo de bicicleta, com 
especificações básicas de controle que o dispositivo deverá apresentar. 

Neste sentido, contamos com a boa acolhida deste Projeto e antecipamos agradecimentos 
aos nobres pares desta casa. 
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(Dispõe sobre a condução de bicicletas motorizadas 

ou elétricas e dá outras providências) 

MARCELO APARECIDO CAMILO DA SILVA, GEOVANI PEREIRA LOPES, 
MARIA INES RIBEIRO, ANA JULIA PAGANOTTI BORGES SILVA, LEONARDO 
ANTUNES DE SOUZA, LUIZ CARLOS DOS SANTOS PEREIRA, Vereadores do Município 
de Mesópolis, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, apresenta o seguinte 
Projeto de Lei: 

Art. 1º - A regulamentação das formas de condução e das características dos veículos 
ciclomotores e cicloeletricos, objetivam atender aos fundamentos: 

| - Da Constituição Federal, em seu art. 30, que prevê a competência dos 
Municípios de legislar sobre assuntos de interesse local, na Lei.9.503 - Código de 
Transito Brasileiro - nos artigos 54,57,58 e 96. Bem como nas resoluções do 
CONTRAN. 

Art. 2º - Com a edição da presente norma, passa a ser requisito legal e obrigatório para 
condução bicicletas motorizadas ou elétricas no município de Mesópolis devem apresentar 
a seguinte especificação: 

| - indicador de velocidade; 
Il - campainha; 
Ill - sinalização noturna dianteira, traseira e lateral; 

IV - espelhos retrovisores em ambos os lados; 
V - pneus em condições mínimas de segurança; 
VI - uso obrigatório de capacete de ciclista. 

Art. 3º - A velocidade máxima permitida nas ciclovias e vias públicas será regulamentada 
pelo Poder Executivo, não excedendo a 25km/h, sujeitando o infrator a apreensão do 
veículo pela Polícia Militar. 

Art. 4º - Fica proibido à utilização de bicicleta motorizada ou elétrica por pessoa menor de 
18 (dezoito) anos de idade no município de Mesópolis-SP. 

Art. 5º - Dirigir sem estar enquadrado nas disposições desta Lei, ocasionará em apreensão 
do veículo. 

Art. 6º - Fica isento de qualquer taxa de licenciamento as bicicletas elétricas ou 
motorizadas. 
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Art. 7º - O proprietário de bicicleta elétrica ou não responde civil e criminalmente pelo uso 
da mesma, aplicando as regras estabelecidas pelo Código de Transito Brasileiro e Código 
Penal. 
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Art. 8º - Serão apreendidas pela Policia Militar, as bicicletas motorizadas ou elétricas que 
não apresentarem as disposições nesta Lei, ou seja, por não estar com especificações de 
segurança ou por idade inferior ao permitido. 

Art. 9º - Esta Lei entra em vigor 30 dias após sua publicação. 
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