
 
 
 
 

CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

“Deus seja louvado” 

 
 

PROJETO DE LEI 
 

 
 

Dispõe sobre a obrigação do Poder 
Executivo Municipal assegurar a 
disponibilidade permanente de áreas 

para o desembarque e embarque de 
pacientes em situação de urgência e 

emergência, com deficiência física ou 
com mobilidade reduzida, em frente às 
unidades municipais de saúde, e dá 

outras providências.  
 

 
 

A CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA, Estado do Espírito Santo, no uso de 

suas atribuições legais, 
 

DECRETA: 
 
Art. 1º Fica o Poder Executivo obrigado a assegurar a disponibilidade permanente 

de áreas livres em frente às entradas principais das unidades municipais de saúde, 
de qualquer nível de atenção ou de complexidade, destinadas prioritariamente 

para a parada de veículos particulares e o desembarque, em condições estáveis e 
seguras, de pessoas em situação de emergência ou urgência, com deficiência ou 
com mobilidade reduzida, bem como de seus acompanhantes e/ou cuidadores, e, 

ao embarque de mesmas pessoas, depois de recebidos os atendimentos buscados. 
 

§ 1º As disposições da presente Lei se aplicam com prioridade de execução às 
unidades de Pronto Atendimento da Glória e de Cobilândia, ao Hospital Municipal 
de Cobilândia, e ao Centro Municipal de Atenção Secundária – CEMAS. 

 
§ 2º A execução da demarcação, da adaptação e/ou adequação e da sinalização, 

das áreas que estabelecidas por esta Lei deverá compreender a observação das 
normas voltadas para a promoção da acessibilidade das pessoas com deficiência  

ou com mobilidade reduzida e do percurso seguro e livre de impedimentos para    
o trânsito seguro de pedestres, contidas, de modo especial, nas leis federais de 
números 10.048, de 08 de novembro de 2000; 10.098, de 19 de dezembro de 

2000; e, 13.146, de 06 de julho de 2015; e, na Lei Municipal nº 5.855, de 14 de 
junho de 2017; e suas respectivas regulamentações. 

 
§ 3º As áreas de desembarque e embarque estabelecidas por esta Lei não visam 
atender nem devem ser confundidas com as vagas especiais para estacionamento 
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dos veículos que transportem pessoas com deficiência física ou visual, ou que 
conduzidos por pessoas idosas, as quais determinadas, conforme o caso, por meio 

dos artigos 7º e 11 da Lei Federal nº 10.098, de 2000; 25, do Decreto Federal nº 
5.296, de 02 de dezembro de 2004; 47, da Lei Federal nº 13.146, de 2015; e, 41, 

da Lei Federal 10.741, de 01 de outubro de 2003. 
 
Art. 2º Observada a finalidade das áreas tratadas nesta Lei os veículos poderão 

ficar imobilizados sobre as mesmas apenas, com o pisca-alerta ligado, pelo tempo 
estritamente necessário para que se efetue o desembarque ou o embarque de 

passageiros. 
 
Art. 3º As áreas de embarque e desembarque de que trata esta Lei deverão ser: 

 
I - equivalentes a 04 (quatro) ou 06 (seis) vagas de estacionamento, conforme             

o posicionamento autorizado para as demais vagas em relação à via pública onde 
forem localizadas, respectivamente, se em paralelo ao meio fio ou em ângulo; 
 

II - regulamentadas pelo órgão executivo de trânsito conforme a Resolução nº 
302, de 18 de dezembro de 2008, do Conselho Nacional de Trânsito – CONTRAN, 

de modo especial no seu art. 2º, inciso VII; 
 
III - receber as sinalizações de trânsito aplicáveis, incluindo as placas indicativas 

da destinação e informativas da ocorrência de infração e das medidas aplicáveis 
nos casos de estacionamento indevido; 

 
IV - fiscalizadas por meio de câmaras de videomonitoramento conjugadas a alto-
falantes para a emissão de mensagens de voz, de modo que a utilização e/ou 

ocupação indevidas sejam prontamente desestimuladas ou encerradas. 
 

Art. 4º A utilização das vagas reservadas sob esta Lei para parada de veículo que 
não esteja transportando ou venha a transportar as pessoas indicadas no art. 1º 
ou para estacionamento de veículo motorizado, de uso público ou de uso privado, 

qualquer que seja a finalidade ou a justificativa, deverá ser punida como infração 
ao art. 181, inciso XVII, da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997. 

 
Parágrafo único. A ocupação e/ou a utilização das vagas para a realização de 

atividade econômica ou outra que lhes cause obstrução ou outro prejuízo às suas 
finalidades, ainda que de modo temporário ou parcial, deverá ser punida segundo 
o que dispuser, para casos iguais ou similares a tais ocorrências, a Lei nº 5.406, 

de 04 de fevereiro de 2013, Código de Controle de Posturas e Atividades Urbanas 
do Município, e sua regulamentação.   

 
Art. 5º Para fins da oferta de condições estáveis e seguras para o desembarque 
e/ou embarque das pessoas referidas no art. 1º desta Lei, o Poder Executivo fica 
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também obrigado a instalar coberturas sobre os acessos de pedestres às unidades 
municipais de saúde, sejam esses passeios, escadas ou rampas, superando as 

respectivas larguras e a extensão entre os passeios públicos, preferencialmente 
desde a faixa de serviço das calçadas fronteiriças, até as entradas principais das 

mesmas unidades.  
 
Art. 6º O Poder Executivo regulamentará a presente Lei, naquilo que couber e no 

prazo de 90 (noventa) dias contados da data de sua publicação. 
 

Art. 7º As despesas decorrentes da execução da presente Lei correrão a conta 
das dotações correspondentes nas Leis Orçamentárias Anuais. 
 

Art. 8º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 

Vila Velha, ES,  
 
 
 

 

 
OSVALDO MATURANO 
Vereador  
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JUSTIFICATIVAS 
 

  
Senhor Vereador Presidente, 

Senhoras Vereadoras, Senhores Vereadores: 
  
 

A presente iniciativa tem por motivação, a indignação decorrente do testemunho 
de situações em que condutores de veículos, acompanhantes e/ou cuidadores,                         

na sua busca por atendimento médico para pessoas em situação de urgência ou 
emergência ou com deficiência ou mobilidade reduzida, não encontram área para 
parada e condições adequadas para o desembarque ou embarque dessas últimas 

em frente a unidades de Pronto Atendimento ou nas unidades básicas de saúde 
deste Município. 

 
Entendemos não ser tratamento digno para com os usuários/pacientes destacados 
antes acima, terem o seu desembarque ou embarque de veículos realizado em um 

ponto distante da entrada principal de qualquer das unidades municipais de saúde, 
impondo-se-lhes deslocamentos inconvenientes, por conta da ocupação das vagas 

próximas e favoráveis por veículos e sob finalidades ou justificativas diversos; e, 
sendo o estacionamento regulamentado ou não, e o ato praticado regular ou não. 
 

A indignação aumenta mais ainda quando sevê a realização da parada do veículo 
utilizado em “fila dupla”, sob os vários riscos que tal procedimento comporta, 

sobremaneira em horários noturnos,para os que buscam atendimento, epara 
aqueles que condutores e ocupantes de outros veículos em trânsito na via pública 
no mesmo momento. 

 
No sentido do que exposto exemplificamos com os casos: 

 
[a] do Pronto Atendimento da Glória, onde a sinalização se restringe, em trecho 
anterior e posterior à entrada daquela unidade, a placas indicando a proibição do 

ato de estacionar no período compreendido entre as 07,00 e as 20,00 horas, mas 
recebendo, tendo-se por recente, a ocupação irregular por veículos táxis; 

 
[b] do Centro Municipal de Atenção Secundária, em existindo sinalização 

horizontal e vertical junto à entrada da mesma unidade indicativas da reserva de 
02 (duas) vagas para o desembarque e embarque de passageiros, estarem sendo 
ocupadas irregularmente; e, 

[c] da Unidade de Saúde de Jardim Marilândia, de não haver sinalização indicativa 
de restrições ou reservas legais para o estacionamento de veículos em área que 

localizada à frente da entrada principal daquela, que assim é realizado livremente, 
conforme as disponibilidades que se apresentam aos condutores. 
 



 
 
 
 

CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

“Deus seja louvado” 

 
 

E, ressaltamos que, salvo melhor juízo, as dificuldades para o desembarque e o 
embarque seguro dos pacientes usuários dos serviços de saúde quando de seu 

acesso a lugares próprios à prestação dos mesmos, denotadas nesta iniciativa, 
constituem inobservâncias ao princípio e ao direito da acessibilidade, os quais são 

caracterizados em seus sentidos nos incisos I e II do art. 2º da Lei Federal nº 
10.098, de 19 de dezembro de 2000. 
 

Ainda, que as áreas de desembarque e embarque que se quer ver estabelecidas 
não visam atender nem devem ser confundidas com as vagas especiais destinadas 

para os veículos que transportem pessoas com deficiência física ou visual ou 
conduzidos por pessoas idosas; quais determinadas, conforme o caso, nos termos 
dos artigos 7º, caput e § único, e 11, § único, inciso I, da Lei Federal nº 10.098, 

de 2000; 25, caput, do Decreto Federal nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004;47, 
caput e§ 1º, da Lei Federalnº 13.146, de 06 de julho de 2015, Estatuto da Pessoa 

com Deficiência; e, 41, daLei Federal 10.741, de 01 de outubro de 2003, Estatuto 
do Idoso;   
 

E, a presente iniciativa segue a Lei Federal nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, 
Código Brasileiro de Trânsito, no art. 86-A; e, por correspondente, a Resolução do 

Conselho Nacional de Trânsito - CONTRAN nº 302, de 18 de dezembro de 2008, 
em especial nos seus artigos 1º e 2º, caput e inciso VII. 
  

Assim sendo, contamos com o apoio de Vossas Excelências para a aprovação da 
presente iniciativa. 

 
Vila Velha, ES,  
 

 
 

 
 
OSVALDO MATURANO 

Vereador  
 

 
 


