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PROJETO DE LEI N° ________ / 2020. 
  

“Dispõe sobre as medidas para o 
enfrentamento da emergência de saúde 
pública decorrente do novo coronavírus 
(Covid-19) no serviço de transporte coletivo e 
individual de passageiros no Município de Vila 
Velha.” 

 
 

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

 

DECRETA: 
 
Art. 1° Os Serviços de Transporte Coletivo e Individual municipal, serão 

obrigados a circular obrigatoriamente com as suas janelas abertas 
em mais de 70% de sua área total, especialmente para colaborar 
com as autoridades sanitárias para se evitar e/ou reduzir possíveis 
contatos com agentes infecciosos do novo coronavírus e 
contaminação pela doença.  

 
Parágrafo 1°:  Para efeito desta Lei, fica obrigado a cumprir o inteiro teor desta 

norma, os serviços de transporte remunerado de passageiros, por 
aplicativo para realização de viagens individualizadas ou 
compartilhadas solicitadas exclusivamente por usuários cadastrados 
em aplicativos ou outras plataformas de comunicação em rede, 
denominadas plataformas tecnológicas, no município de Vila Velha. 

 
Parágrafo 2°: As medidas estabelecidas nesta Lei objetivam a proteção da 

coletividade, adotadas para enfrentamento da emergência de saúde 
pública de importância internacional decorrente do novo coronavírus. 

 
Art. 2° Para fins de entendimento desta Lei, considera-se: 
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I – Serviço de Transporte Coletivo Municipal, os veículos para 
transporte público de passageiros utilizado no transporte 
remunerado de passageiros e com caráter de linha, operado por 
pessoa jurídica, concessionárias e/ou permissionárias de serviço 
público. 

 
II – Serviço de Transporte Individual Municipal, os veículos utilizados 
no transporte de passageiros individual que não possui caráter de 
linha, operado por permissionários, utilizando um automóvel 
destinado ao transporte de passageiros e provido de um taxímetro. 

 
Art. 3°  Deverão ser fixados, pelas empresas de transporte coletivo, os 

permissionários de transporte individual e pelo poder público, 
cartazes e/ou adesivos no interior dos veículos de transporte coletivo 
e individual que circulam no município de Vila Velha, contendo 
orientações acerca das medidas a serem adotadas para se evitar a 
infecção, com a finalidade de evitar a sua propagação. 

 
Parágrafo Único: Os cartazes e adesivos deverão estar em locais visíveis e informar 

medidas de prevenção, os contatos telefônicos e endereços 
eletrônicos dos órgãos de saúde responsáveis.  

 
Art. 4°  Os veículos equipados com ar-condicionado que possuem suas 

janelas blindadas (sem possibilidade de abertura) deverá ser dotado 
de equipamento que garanta a troca de ar do interior dos veículos de 
forma automática. 

 
Art. 5° O Poder Público Municipal deverá dispor de canal de comunicação 

para o recebimento de denúncias do não cumprimento da presente 
Lei, podendo, para tanto, se utilizar de telefone, serviços de 
mensagens e/ou outros meios eletrônicos disponíveis na internet, 
com ampla divulgação nos ônibus e veículos individuais. 

 
Art. 6° O descumprimento ao disposto na presente lei incidirá o valor de 

1.000 (Um Mil) VPRTM, até a solução da desconformidade. 
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Parágrafo Único: Caberá ao órgão competente do Poder Executivo fiscalizar o 

cumprimento da presente Lei. 
 
Art. 7º O Executivo regulamentará esta lei no prazo de 15 (quinze) dias, a 

contar da data de sua publicação. 
 
Art. 8º As despesas decorrentes da execução desta lei correrão por conta 

das dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário. 
 
Art. 9º Esta lei entra em vigor sempre que o Município de Vila Velha e/ou 

Estado do Espírito Santo estabelecer Emergência em Saúde Pública 
para o novo coronavírus (Covid-19), revogadas as disposições em 
contrário. 

 

SALA DAS SESSÕES, em Vila Velha - ES, 15 de março de 2020. 

 
 

REGINALDO ALMEIDA 
Vereador - Líder do PSC 
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JUSTIFICATIVA 

 

O presente Projeto dispõe sobre medidas que visam garantir o enfrentamento de 

possível emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do 

Coronavírus no Município de Vila Velha. 

O Município de Vila Velha precisa se articular e criar estratégias de combate ao novo 

coronavírus (Covid-19). Estabelecer a presente medida visa especialmente colaborar 

com as autoridades sanitárias para se evitar e/ou reduzir possíveis contatos com 

agentes infecciosos do novo coronavírus e contaminação pela doença dentro dos 

veículos de transporte no município.  

Temos acompanhado o crescimento do COVID19, as expectativas são de que 

número de infectados deve aumentar em progressão geométrica no Brasil, a exemplo 

de outros países. 

O município de Vila Velha precisa dar sua parcela de contribuição e cumprir seu papel 

de forma eficiente, definindo e adotando políticas que visem à redução dos riscos de 

doenças e agravos à saúde aos seus munícipes.  

Vale destacar que a eclosão do COVID19 no mundo fez com que a Organização 

Mundial de Saúde - OMS promovesse a revisão do Regulamento Sanitário 

Internacional - RSI, a fim de definir ações e responsabilidades mais claras para todos. 

Nesse sentido, considerando a situação de emergência de saúde pública de 

importância internacional decorrente do Coronavírus, consoante já reconhecido pela 
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Organização Mundial de Saúde - OMS, o Projeto de Lei visa adequar e colaborar com 

as medidas já adotadas em todos as esferas, objetivando a proteção da coletividade. 

Ademais, o transporte coletivo é um ambiente que favorece a propagação do vírus, 

devido a aglomeração de pessoas bem próximas umas das outras.  

Com adoção e obrigatoriedade de transitar com as janelas aberta, os passageiros 

poderão ter mais uma medida de prevenção. Destarte, com tal medida evita-se os 

constantes perigos eminentes do uso de janelas fechadas que expõe a todos.  

Esta medida acima de tudo é mais uma via de segurança, para usuários do sistema 

de transporte público seja ele coletivo ou individual. 

Eis, em breves linhas, as razões que justificam a formulação desta propositura, para 

cuja aprovação pedimos o indispensável apoio dos nobres Pares. 

SALA DAS SESSÕES, em Vila Velha - ES, 15 de março de 2020. 

 
 

REGINALDO ALMEIDA 
Vereador - Líder do PSC 

 


