
 
 
 

                                         Estado do Espírito Santo 
CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA 

“Trabalho, Transparência e Desenvolvimento”                                      
"Deus seja Louvado" 

  
PROJETO DE LEI 

                                                                                     
Dispõe sobre a obrigatoriedade de 
embarque e desembarque de passageiros 
com mobilidade reduzida em plataformas 
moveisno âmbito municipal de Vila Velha 
e dá outras providências. 

A CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA, Estado do Espírito Santo, no uso legal de 
suas atribuições: 

D E C R E T A: 
 
Art. 1º  Determina que os usuários com mobilidade reduzida que utilizam o sistema de  
transporte coletivo urbano de passageiros no município de Vila Velha, poderão optar pelo 
acesso de embarque ou desembarque utilizando-se da plataforma móvel que comumente 
é utilizada para o acesso de cadeirantes. 
 
Art. 2º O descumprimento ao previsto no art. 1º desta Lei, sujeita a empresa 
concessionária às seguintes penalidades:  
I – Advertência na primeira ocorrência; 
II – Multa 100 (cem) VRTN’s na segunda ocorrência.  
Parágrafo único. Aplicar-se-á em dobro a multa no caso de reincidência no período de 
doze meses da infração anterior. 
 
Art.3º Caberá o Poder Executivo, no prazo de 60 dias da aprovação da presente lei, 
apresentar regulamentação, apontado qual o órgão da administração irá supervisionar as 
ações reguladas pela presente legislação e aplicar as penalidades 
 
Art. 4º As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão por conta de dotações 
próprias, consignadas em orçamento, suplementadas se necessário. 
 
Art.5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.  
 

Vila Velha , 20 de março de 2017. 
 

ANADELSO PEREIRA 
VEREADOR (PSDC) 



                                    

 
 
 

 
CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA  

                                     Estado do Espírito Santo 
"Deus seja Louvado" 

 
                                         JUSTIFICATIVA 
 
 

 
Este projeto, cuja principal abordagem é trazer à tona as questões da 
acessibilidade dos idosos nos espaços urbanos, vem apresentar solução para o 
deslocamento do idoso na cidade, visando adequar melhoras no processo de 
embarque e desembarque desta fatia da sociedade. 
 
É sabido que o Brasil, a exemplo de outros países, tem vivenciado o aumento da 
população com mais de 60 anos de idade e é cada vez mais necessária a criação 
de políticas públicas voltadas para este publico. 
 

Assim sendo, convoco meus nobres pares para a provação 
desta lei e aproveito o ensejo da oportunidade para renovamos nosso apreço e 

consideração. 

   
  
 
 

 Vila Velha, 20 de março de 2017. 
 

ANADELSO PEREIRA 
VEREADOR (PSDC) 

 


