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PROJETO DE LEI Nº ____/2022. 

 
 

DISPÕE NO ÂMBITO DO ESTADO DO 

ESPÍRITO SANTO SOBRE OS 

CONTRATOS CELEBRADOS ENTRE OS 

ENTES PÚBLICOS E AS EMPRESAS DE 

TRANSPORTES COLETIVOS DE 

PASSAGEIROS, E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS. 

 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO DECRETA: 

 
Art. 1º - Ficam as empresas de transportes coletivos de 

passageiros no âmbito do Estado do Espírito Santo, obrigadas a 

constarem em seus contratos celebrados com os entes públicos 

cláusula determinante com obrigatoriedade de manutenção de ao 

menos um funcionário responsável pelo controle do veículo além 

de seu motorista. 

 

Parágrafo único - Entendem-se como empresas de 

transportes coletivos, aquelas detentoras de contratos com o Poder 

Público para transportar passageiros em ônibus principalmente 

aqueles considerados articulados. 

 

Art. 2º - Para efeitos desta Lei, a obrigatoriedade de 

manutenção de um funcionário internamente nos veículos 
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articulados será para a garantia da qualidade dos serviços ora 

prestados pela empresa bem como, para a preservação da 

segurança das viagens com controle do pagamento da passagem 

por cada cidadão. 

 

Art. 3º - Em se tratando de concessão dos serviços de 

transportes coletivos de passageiros em ônibus, cada município em 

seus contratos celebrados com as empresas, disponibilizarão na 

rede mundial de computadores - INTERNET para consulta pública, 

estes contratos. 

 
Art. 4º - Os contratos celebrados com as prefeituras para 

transportes coletivos de passageiros inclusive em veículos 

articulados (ônibus), constarão de cláusulas com a colocação de 

GPS em cada ônibus bem como a necessidade de adaptação de 

cabines de isolamento para seus motoristas. 

 
Art. 5° - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Palácio Domingos Martins, Sala das Sessões, em 29 de 

setembro de 2022. 

 
 

MARCOS MADUREIRA 
Deputado Estadual - PP 
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JUSTIFICATIVA 

 
A presente proposta visa em seu escopo, resguardar em cada 

contrato celebrado entre as prefeituras e empresas de ônibus, 

cláusulas específicas com detalhamento de serviços e obrigações.  

 
Com a colocação de cláusulas específicas, em muito iremos 

contribuir para a melhoria destes serviços.  

 
A necessidade por exemplo de uma cabine de isolamento, vai 

de encontro a uma solicitação provinda da categoria de motoristas, 

que sofrem imensamente com a violência diária e com o abandono 

destes veículos pelas empresas. 

 
Não há dúvidas de que um contrato muito bem ajustado, com 

deveres entre as partes, traz para toda população um alívio e uma 

satisfação do cumprimento das obrigações pelo Poder Público. 

 
Desta maneira, apresento este projeto para aprovação de 

meus pares nesta Casa Legislativa onde em muito iremos 

contribuir para a melhoria do serviço de transportes de passageiros 

em nosso estado. 

 

Palácio Domingos Martins, Sala das Sessões, 29 de setembro 

de 2022. 

 
MARCOS MADUREIRA 

Deputado Estadual - PP 
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