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PROJETO DE LEI Nº _______, DE 2019 
 

Dispõe sobre autorização para transportar 
animais domésticos de pequeno porte em 
meios de Transportes Coletivos 

Intermunicipais. 
 

 
A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO DECRETA: 

 
Artigo 1° - Fica autorizado o transladar de animais domésticos de pequeno 
porte nos Transportes Coletivos Intermunicipais. 

 
Artigo 2° - É proibido o animal que, por sua espécie, ferocidade, peçonha ou 

saúde, provoque desconforto e/ou comprometa a segurança do veículo, de seus 
usuários ou de terceiros. 
 

Artigo 3º - O responsável pelo animal deverá pagar a tarifa regular da linha 
pelo assento para o transporte do animal, se for o caso. 

 
Artigo 4° - O translado dos animais domésticos deverá obedecer às seguintes 
regras: 

 
I – o animal não poderá ser conduzido no transporte coletivo nos dias úteis, em 

horário de pico, na parte da manhã das 7:00h às 10:00h, e no período das 
17:00h às 20:00h;  
 

II – Em caso de agendamento cirúrgico, devidamente comprovado com 
apresentação da solicitação assinada pelo médico veterinário, que conste horário, 

local e registro do médico veterinário no Conselho Regional de Medicina 
Veterinária, em duas vias para que uma via seja entregue ao condutor ou outro 
funcionário que do Meio de Transporte Coletivo; 

 
III – o animal deverá pesar, no máximo, dez quilos, estar acondicionado 

apropriadamente em contêiner de fibra de vidro ou material similar resistente, 
sem saliências ou protuberâncias, à prova de vazamento, limpo, não contendo 
água, alimentos ou dejetos que possam causar qualquer tipo de incômodo aos 

demais; 
 

IV – o translado do animal deverá ocorrer sem prejudicar a comodidade e 
segurança dos demais passageiros e não comprometer e/ou causar qualquer 
alteração no regime de funcionamento da linha, isentando o condutor do veiculo 

de qualquer responsabilidade pela integridade física do animal no período do 
transporte; 
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Parágrafo Único - A exceção da regra é feita aos cães-guia. É direito da pessoa 

com deficiência visual viajar com seu cão-guia independentemente do peso e do 
pagamento de tarifa. Esses animais devem ser transportados entre as pernas de 

seu dono. 
 
Artigo 5º - Fica estabelecido que em todos os veículos de transporte coletivo 

intermunicipais deverão ser fixados e mantidos, em locais de fácil visualização, 
avisos sobre o presente projeto de Lei. 

 
Artigo 6º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 
 

Vitória - ES, ___/__/2019. 

 
Janete de Sá- PMN 
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JUSTIFICATIVA 

 

 

O presente Projeto de Lei visa proporcionar as pessoas que não 
possuem veículo automotor, baixa renda, ou que deem preferência ao 

transporte coletivo público, que não vivam nas proximidades das clinicas 
ou hospitais veterinárias poder transportar seus animais de estimação em 

transporte público, como Ônibus intermunicipais.  
 

Uma vez que esses animais são, para grande parte da sociedade, 
muito mais que apenas Pets, são verdadeiros companheiros de seus 

donos, sejam eles crianças, idosos, pessoas com deficiência, pessoas que 
se sentem sozinhas ou simplesmente porque gostam e respeitam seus 

“amigos bichos” que, por pior que seja a situação financeira, sempre 
demonstram esforço, satisfação e alegria na tratativa para com seus 

animais de estimação. 

 
A saúde e bem estar desses animais é algo que deve ser respeitado 

e levado muito a sério, uma vez que em muitos casos são responsáveis 
por ajudar na recuperação de doentes, são os olhos do cego e o 

companheiro de uma pessoa que se sente só.  
 

Diante disso, por estar convicta da necessidade e relevância dessas 
medidas, peço aos meus nobres pares o apoio, e os votos necessários 

para a aprovação do presente Projeto de Lei. 
 

 
 

Vitória - ES, ___/__/2019. 
 

Janete de Sá- PMN 
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