
PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 002655/2021

Determina que as empresas concessionárias de
serviço de transporte público de passageiros,
promovam a capacitação e reciclagem de
condutores, cobradores e fiscais, para lidar
com situações de risco e com o atendimento às
vítimas.

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE PERNAMBUCO
DECRETA:

     Art. 1º As empresas concessionárias de serviço de transporte público de
passageiros, situadas no âmbito do Estado de Pernambuco, deverão promover a
capacitação e reciclagem de seus condutores, cobradores e fiscais, para gerenciar
situações de risco e adotar os procedimentos de segurança necessários em ocorrências
no interior dos veículos.

     § 1º As técnicas e procedimentos ensinados aos condutores, cobradores e fiscais,
nos cursos de capacitação e reciclagem, deverão promover a sua segurança e dos
passageiros, a fim de lhes assegurar a integridade física e mental, não podendo elevar
os riscos ou expô-los a situações de perigo.

     § 2º Sem prejuízo de outras exigências estabelecidas pela legislação em vigor, os
cursos de capacitação e reciclagem deverão ter como foco noções básicas de:

     I – primeiros socorros e redução de riscos;

     II – procedimentos de segurança em situações de ameaça, roubo, sequestro,
pertubação da paz, atos discriminatórios, violência doméstica e familiar e crimes
sexuis praticados contra mulher, criança, adolescente, pessoa idosa e pessoa com
deficiência;

     III – telefones e endereços dos órgãos de proteção policial e resgate, bem como da
rede de proteção aos grupos indicados no inciso I;

     IV – direitos dos usuários do sistema de transporte público e legislação de
proteção aos grupos indicados no inciso I;

     V – relação interpessoal e atendimento humanizado às vítimas em situações de
violência ocorridas no interior dos veículos; e

     VI – convívio no trânsito com pedestres e ciclistas, nos termos da Lei nº 15.629,
de 21 de outubro de 2015.

    Art. 2º As empresas concessionárias de serviço de transporte público de
passageiros deverão manter, no interior dos seus veículos, manual técnico



contendo as informações e os procedimentos de segurança a serem adotados pelos condutores,
cobradores e fiscais, nas situações indicadas no art. 1º.

     Art. 3º O descumprimento desta Lei sujeitará a empresa infratora às seguintes
penalidades:

     I - advertência, quando da primeira autuação da infração; e,

     II - multa, quando da segunda autuação.

     Parágrafo único. A multa prevista no inciso II deste artigo será fixada entre R$
10.000 (dez mil reais) e R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), a depender do porte do
empreendimento e das circunstâncias da infração, tendo seu valor atualizado pelo
Índice de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA, ou outro índice que venha substituí-
lo.

     Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Justificativa

     Apresentamos o presente Projeto de Lei, para deliberação desta Egrégia Assembleia
Legislativa, cuja competência legislativa encontra respaldo no art. 19, da Magna Carta do
Estado de Pernambuco, e no art. 194, I, do Regimento Interno desta Casa, uma vez que seu
conteúdo não esbarra no rol de matérias a qual a iniciativa é reservada privativamente ao
Governador do Estado.

     Cumpre salientar, desde já, que sob o aspecto financeiro e orçamentário, a execução
normativa desta iniciativa não implicará em aumento de despesas para o Poder Público, e nem
implicará na criação de atribuições para Secretarias de Estado, órgãos e entidades da
administração pública.

     Ademais, a proposição não viola os limites estabelecidos pela Constituição Federal, no que
tange a competência remanescente dos Estados-membros para legislar sobre matérias que não
foram incluídas nas competências enumeradas ou implícitas da União e dos Municípios, bem
como não incidam nas vedações constitucionais que balizam a atuação dos entes federados,
conforme previsto no §1º do art. 25 da Constituição Federal.

     Precedente normativo:

     Registramos que a Assembleia Legislativa de Pernambuco já aprovou projeto de lei de
iniciativa parlamentar, que dispõe sobre matéria análoga. Trata-se da Lei nº 15.629, de 21 de
outubro de 2015, que institui, no processo de habilitação de condutores, bem como no de
atualização de condutores para exercício de atividade remunerada, curso para o convívio com
ciclistas, e dá outras providências.

     Razões de mérito:

     Nosso Projeto de Lei objetiva dar maior suporte aos profissionais dos serviços
públicos de transporte coletivo do Estado de Pernambuco. É notório que todos os dias
eles têm que lidar com situações de risco envolvendo



assaltos, brigas, ameaças e abusos sofridos tanto pelos passageiros quanto por eles. São
situações extremamente difíceis, estressantes e que exigem um preparo técnico para lidar com
os riscos.

     Há uma enorme cobrança sobre esses profissionais, tanto pelos seus contratantes
quanto pelos usuários do transporte. No entanto, questionamos se a eles são das as
condições necessárias para lidar com os desafios da função?

     Portanto, propomos o presente projeto de lei, a fim de determinar que as empresas
concessionárias de serviço de transporte público de passageiros, promovam a
capacitação e reciclagem de seus condutores, cobradores e fiscais, para gerenciar
situações de risco e adotar os procedimentos de segurança necessários de atendimento
às vítimas.

     Registramos que as técnicas e procedimentos ensinados aos condutores,
cobradores e fiscais, deverão promover a sua segurança e dos passageiros, a fim de
lhes assegurar a integridade física e mental, não podendo elevar os riscos ou expô-los
a situações de perigo.

     Assim, propmos que os cursos de capacitação e reciclagem tenham como foco
noções básicas de primeiros socorros e redução de riscos; procedimentos de
segurança em situações de ameaça, roubo, sequestro, pertubação da paz, atos
discriminatórios, violência doméstica e familiar e crimes sexuis praticados contra
grupos vulneráveis; telefones e endereços dos órgãos de proteção policial e resgate,
bem como da rede de proteção aos grupos vulneráveis; direitos dos usuários do
sistema de transporte público e legislação específica; relação interpessoal e
atendimento humanizado às vítimas em situações de violência ocorridas no interior
dos veículos; e convívio no trânsito com pedestres e ciclistas, nos termos da Lei nº
15.629, de 21 de outubro de 2015.

     Diante o exposto, estando presente o interesse público que motiva e legitima esse
Projeto, solicito o valoroso apoio dos Nobres Parlamentares desta Assembleia
Legislativa para sua aprovação.

Sala das Reuniões, em 16 de Setembro de 2021.
 
 

Delegada Gleide Ângelo
Deputada

 
Às 1ª, 3ª, 5ª, 9ª, 11ª, 12ª, 15ª comissões.


