
PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 000744/2019
Altera a Lei nº 15.878, de 11 de agosto de
2016, que estabelece normas para os
embarques e desembarques de passageiros do
Sistema de Transporte Público de Passageiros
da Região Metropolitana do Recife -
STPP/RMR e do Sistema de Transporte
Público Intermunicipal do Estado de
Pernambuco e dá outras providências, de
autoria da Deputada Simone Santana, a fim de
ampliar o seu alcance às pessoas com
deficiência ou com mobilidade reduzida.

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE PERNAMBUCO
DECRETA:

     Art. 1º Acrescenta dispositivo à Lei nº 15.878, de 11 de agosto de 2016, com o seguinte
teor:

“Art. 2º-A Às pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida, e seus
respectivos acompanhantes, fica assegurado o direito de optarem pelo
embarque ou desembarque nos veículos indicados no art. 1º desta Lei, em
local mais seguro e acessível no trajeto regular da linha de transporte,
mesmo que fora dos pontos de parada pré-estabelecidos, em qualquer
horário ou dia da semana, respeitadas as normas de trânsito vigentes. (AC)

§ 1º Na impossibilidade de parada na área escolhida pelo usuário, fica
estabelecido o local autorizado pelas normas de trânsito mais próximo do
indicado por ele. (AC)

§ 2º Para os efeitos do disposto neste artigo, considera-se: (AC)

a) pessoa com deficiência: aquela que tem impedimento de longo prazo de
natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com
uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na
sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas, nos termos da
Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015; (AC)

b) pessoa com mobilidade reduzida: aquela que tenha, por qualquer motivo,
dificuldade de movimentação, permanente ou temporária, gerando redução
efetiva da mobilidade, da flexibilidade, da coordenação motora ou da
percepção, incluindo idoso, gestante,



lactante, pessoa com criança de colo e obeso, nos termos da Lei nº 13.146, de 6 de julho de
2015; e (AC)

c) acompanhante: aquele que acompanha a pessoa com deficiência, podendo
ou não desempenhar as funções de atendente pessoal, nos termos da Lei nº
13.146, de 6 de julho de 2015.” (AC)

     Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Justificativa

     De acordo com a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa
com Deficiência), amparada pela Constituição Federal, a acessibilidade é direito que garante à
pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida de viver de forma independente e exercer
seus direitos de cidadania e de participação social (art. 53).

     A Lei nº 13.146/2015 garante a toda pessoa com deficiência o direito à igualdade de
oportunidades com as demais pessoas e sem sofrer discriminação. E estabelece que o direito
ao transporte e à mobilidade da pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida será
assegurado em igualdade de oportunidades com as demais pessoas, por meio de identificação
e de eliminação de todos os obstáculos e barreiras ao seu acesso (art. 46).

     Nesse sentido, a presente iniciativa visa alterar a redação da Lei nº 15.878, de 11 de agosto
de 2016, a fim de garantir às pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida, e seus
respectivos acompanhantes, o direito de optarem pelo embarque ou desembarque nos veículos
que compõem o Sistema de Transporte Público de Passageiros da Região Metropolitana do
Recife - STPP/RMR e o Sistema de Transporte Público Intermunicipal do Estado de
Pernambuco no centro expandido do Recife, em local mais seguro e acessível no trajeto
regular da linha de transporte, mesmo que fora dos pontos de parada pré-estabelecidos, em
qualquer horário ou dia da semana, desde que respeitadas as normas de trânsito vigentes.

     Na impossibilidade de parada na área escolhida pelo usuário, ficará assegurado o
embarque ou desembarque no local autorizado pelas normas de trânsito mais próximo do
ponto indicado por ele.

     No mérito, esta proposta busca reduzir os desafios enfrentados pelos usuários com
deficiência ou com mobilidade reduzida, no tráfego pelas ruas e calçadas das cidades que
compõem a RMR, que muitas vezes não estão adaptadas às normas de mobilidade e
acessibilidade. Assim, ela propõe que essas pessoas possam realizar o embarque ou
desembarque em locais próximos às suas residências ou que sejam mais acessíveis,
amenizando o sofrimento diário para se locomover até os seus destinos.

     Além disso, este projeto alcança seus efeitos aos acompanhantes desses passageiros, que
por vezes necessitam conduzir pessoas cadeirantes até os pontos de ônibus, trafegando por
calçadas esburacadas ou até mesmo pelas ruas e acostamentos para veículos, colocando ambas
as vidas em risco devido à falta de uma opção melhor. Imaginemos, por exemplo, quantas
mães e pais realizam, todos



os dias, trajetos até unidades de saúde ou de fisioterapia, com seus filhos que possuem alguma
deficiência física.

     Cumpre lembrar ainda que a Lei nº 13.146/2015 direciona seus efeitos também a quem
possui a outorga, a concessão, a permissão, a autorização, a renovação ou a habilitação de
linhas e de serviços de transporte coletivo (art. 46, § 2º, c/c art. 54, inciso II).

     Logo, apresentamos esse projeto para ampliar os efeitos da Lei nº 15.878/2016, garantindo
a esses usuários do serviço de transporte público coletivo de Pernambuco, maior dignidade e
igualdade de condições em relação ao restante da população. Não se trata, pois, de um
privilégio, mas sim de mais uma forma de manifestação do princípio da dignidade da pessoa
humana e dos direitos à acessibilidade e à mobilidade.

     Por fim, esclarecemos que esta proposição 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. 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 incide nas vedações constitucionais que balizam a atuação dos entes federados,
conforme previsto no §1º do art. 25 da Constituição Federal.

     Diante de tais considerações, não havendo comprovado vício de inconstitucionalidade ou
ilegalidade, estando presente o interesse público que motiva e legitima esse Projeto de Lei,
solicito o valoroso apoio dos Nobres Parlamentares desta Assembleia Legislativa para sua
aprovação.

Sala das Reuniões, em 11 de Novembro de 2019.
 
 

Delegada Gleide Ângelo
Deputada

 
Às 1ª, 3ª, 11ª, 12ª comissões.


