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ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA 

 

PROJETO DE LEI Nº           /2019 

 

Dispõem sobre a destinação preferencial a todos os assentos dos 

veículos de transporte coletivo Intermunicipal Metropolitano de 

Passageiros da Região Metropolitana da Grande Vitória aos idosos, 

pessoas portadoras de deficiência ou mobilidade reduzida, 

gestantes, pessoas com crianças de colo e dá outras providencias 

no âmbito do Estado de Espirito Santo. 

 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

 

DECRETA: 

Artigo 1º – Ficam destinados ao uso preferencial de idosos, 

pessoas portadoras de obesidade mórbida, gestantes, pessoas portadoras 

de deficiência ou mobilidade reduzida e pessoas acompanhadas por 
crianças de colo a todos os assentos de veículo do sistema de transporte 

coletivo Intermunicipal Metropolitano de Passageiros da Região 
Metropolitana da Grande Vitória. 

Parágrafo único. O uso preferencial de que trata o caput 
deste artigo se aplica a todos os modais do Sistema de Transporte 
Intermunicipal Metropolitano de Passageiros da Região Metropolitana da 

Grande Vitória, sob regime de permissão ou concessão. 

 Artigo 2º – Ficam obrigadas as empresas permissionárias e 
concessionárias a afixar no interior dos veículos placas informativas em 

número suficiente e em local de fácil visualização pelos usuários, com os 
seguintes dizeres: 

“TODOS OS ASSENTOS DESTE VEÍCULO POR FORÇA DE 
LEI ESTADUAL Nº___/____, SÃO DE USO PREFERENCIAL DE 
IDOSOS, GESTANTES, PESSOAS COM DEFICIÊNCIA OU 

MOBILIDADE REDUZIDA E PESSOAS ACOMPANHADAS POR 
CRIANÇA DE COLO”. 

 Artigo 3º – Esta Lei entra em vigor 60 (sessenta) dias após a 
data de sua publicação. 
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JUSTIFICATIVA 

Lei 10.741/2003 (Estatuto do Idoso) 

Atualmente os idosos e pessoas com deficiência, padecem em 
nosso Estado com poucos lugares reservados nos veículos de transporte 

coletivo. Esta proposição visa corrigir tal distorção por meio de uma 
iniciativa simples, que propiciará ao idoso e as pessoas com deficiência 

condições mínimas de conforto e respeito humano. 

Diante da relevância do proposto, contamos com o apoio dos nobres 
deputados e deputadas para aprovação do mesmo. 

 

 

Sala das Sessões, em 09 de outubro de 2019. 

 

 

 

JOSÉ ESMERALDO DE FREITAS 

DEPUTADO ESTADUAL 

 

 


		2019-10-21T12:46:43-0300




