
PROJETO DE LEI Nº  517/2009

Dispõe sobre a obrigatoriedade de assegurar  às usuárias  do sexo
feminino o serviço de transporte coletivo de passageiros em ônibus
exclusivos,  na  Região  Metropolitana  da  Grande  Vitória,  na  forma
que especifica.

A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

DECRETA:

Art. 1º. Fica assegurado às mulheres, na condição de usuárias do serviço de transporte público
intermunicipal de passageiros, no âmbito da Região Metropolitana da Grande Vitória, o direito à
utilização de ônibus exclusivos nos dias e horários especificados nesta Lei.

Art.  2º.  As  empresas  concessionárias  do  serviço  de  transporte  público  do  Sistema  Transcol
deverão colocar à disposição das usuárias do serviço, nos períodos de maior demanda, ônibus
exclusivos.

§ 1º. Consideram-se como períodos de maior demanda aqueles compreendidos entre 06:00 e
08:00 horas e entre 17:00 e 19:00 horas dos dias úteis.

§ 2º.  Nos períodos especificados no parágrafo anterior, um terço da frota de ônibus que iniciar
o itinerário estabelecido pelo órgão competente,  com origem nos pontos finais  dos bairros ou
nos terminais, será exclusivamente utilizado pelas usuárias do sexo feminino.

§ 3º. Os ônibus exclusivos serão identificados na forma estabelecida pelo órgão competente.

§ 4º. O prazo máximo de intervalo admitido para o início do itinerário dos ônibus exclusivos será
de 40 (quarenta) minutos.

Art.  3º.  A  fiscalização  das  obrigações  impostas  e  a  aplicação  das  penalidades  estabelecidas
nesta lei serão exercidas pelo órgão competente do Poder Executivo Estadual responsável pelo
gerenciamento  do  transporte  público  de  passageiros  da  Região  Metropolitana  da  Grande
Vitória.

Art. 4º. As empresas concessionárias sujeitam-se às seguintes obrigações:

I – identificar os ônibus de forma adequada, nos termos estabelecidos pelo órgão competente;

II  –  adotar  as  medidas  cabíveis  para  assegurar  a  utilização  exclusiva  das  usuárias  do  sexo
feminino;

III – oferecer o serviço de transporte em ônibus exclusivos, nos dias, horários e na freqüência
mínima estabelecidos nesta lei.

Art.  5º.  O  descumprimento  das  obrigações  estabelecidas  no  art.  4º  sujeita  as  empresas
concessionárias às seguintes penalidades:

I – Advertência;
II – Multa pecuniária, de 2.000 a 10.000 VRTE, a ser aplicada na hipótese de reincidência de
qualquer das infrações;
III – Revogação da concessão do serviço de transporte, na hipótese de violação da obrigação
prevista no inciso III do art. 4º por três vezes.



Parágrafo  único.  As  penalidades  deverão  ser  aplicadas  de  forma  gradativa,  garantindo-se  o
contraditório e a ampla defesa, na forma do regulamento expedido pelo órgão competente.

Art.  6º.  As  eventuais  despesas  decorrentes  da  aplicação  desta  lei  serão  custeadas
exclusivamente  pelas  empresas  concessionárias,  admitindo-se  eventual  reeequilíbrio
econômico-financeiro  do  contrato  de  concessão  por  ocasião  da  revisão  anual  tarifária,  caso
haja a devida comprovação das despesas eventualmente realizadas.

Art. 7º. Esta lei em entra em vigor 90 dias após a sua publicação.

Sala das Sessões, em 19 de outubro de 2009.

GIULIANNO DOS ANJOS
Deputado Estadual

JUSTIFICATIVA

O  transporte  público  intermunicipal  de  passageiros  na  região  da  Grande  Vitória  é
deficiente, impontual e desconfortável, fato notório a qualquer cidadão capixaba.

Em  regra,  o  serviço  prestado  é  inadequado,  sendo  corriqueira  a  superlotação  dos
coletivos e  a  ausência  de conforto  aos usuários do serviço.  Recentemente,  inclusive,  a  mídia
local veiculou notícia de que havia mais de setenta pessoas em pé em um ônibus que seguia
ao município de Viana, tendo sido corretamente interceptado pela Polícia Rodoviária Federal ao
passar pela BR-262, o que gerou a aplicação de multas de trânsito à empresa proprietária do
coletivo.

Infelizmente, cenas assim se tornaram comuns, afetando diretamente a vida de milhares
de trabalhadores.

É nesse contexto negativo,  contudo,  que emerge um problema ainda maior:  os abusos
de toda ordem praticados contra as mulheres dentro dos ônibus coletivos. 

Em razão da superlotação, e da imperiosa necessidade dessas trabalhadoras usarem o
coletivo,  mesmo  nas  condições  acima  mencionadas,  são  praticadas  diariamente  condutas
abomináveis,  como  esfregões  e  apalpamento  de  áreas  íntimas,  atos  libidinosos,  furtos  de
pertences pessoais, entre outras condutas penais.

Assim,  para  minorar  os  efeitos  danos  desse  quadro  caótico,  eis  que  o  serviço  de
transporte  não melhora como um todo,  em que pese  as  carências  existentes,  é  necessária  a
adoção  de  uma  medida  mais  drástica,  que,  ao  nosso  sentir,  seria  a  destinação  de  ônibus



exclusivos para as mulheres nos horários do “rush” do trânsito,  na forma do projeto de nossa
autoria.

Como as empresas concessionárias do serviço de transporte público não solucionam o
problema  da  superlotação,  a  destinação  de  ônibus  exclusivos  às  usuárias  do  serviço
solucionará, por certo, pelo menos a problemática de abusos antes mencionada.

Apresentamos,  assim,  a  presente  proposição  legislativa,  oportunidade  em  que
solicitamos apoio aos demais parlamentares desta Casa para aprovação do presente projeto.

Sala das Sessões, em 19 de outubro de 2009.

GIULIANNO DOS ANJOS
Deputado Estadual


