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Dispõe sobre a preferênciaparapessoas idosas, gestantes ou pessoas com criança de

colo, pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, pessoas com transtorno
espectro autista e pessoas com limitação temporrária de locomoção em todos os

assentos dos ônibus de transporte coletivo urbano no âmbito do Município de

Londrina.

SALADAS SESSÕES, 22 de março de 2018
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súwtur,¡.: Dispõe sobre a preferênciaparapessoas idosas, gestantes ou pessoas com criança de
colo, pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, pessoas com transtorno
espectro autista e pessoas com limitação temporánia de locomoção em todos os
assentos dos ônibus de transporte coletivo urbano no âmbito do Município de
Londrina.

A CÂpr¡,n¡, MIINICIpAL DE LOI\DRrNA, ESTADO DO PARANÁ,
APROVOU E EU, PREX'EITO DO MTINICÍPIO, SANCTONO A SEGITINTE

LEI:

Art. 19 Todos os assentos dos ônibus de transporte coletivo urbano no âmbito do
Município de Londrina tornam-se preferenciais para pessoas idosas com idade igual ou superior a

60 anos, gestântes ou pessoas com crianga de colo, pessoas com deficiência ou mobilidade
reduzida, pessoas com transtorno espectro autista e pessoas com limitagão temporaria de

locomoção.

Art. 29 A atual configuração dos assentos prioritários dos ônibus do transporte
coletivo urbano poderá ser mantida, não sendo necessário estender a identificação para os demais

assentos.

Art. 39 No interior dos ônibus deverão afixados, em locais de fácil visualização
pelos seus usuários, placas contendo informações de que todos os assentos são preferenciais para
pessoas idosas com idade igual ou superior a 60 anos, gestantes ou pessoas com crianças de colo,
pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, pessoas com transtorno espectro autista e pessoas

com limitação temponiria de locomoção.

Art. 49 O disposto nesta lei deverá ser divulgado em seus terminais (central e de

bairros), facultado ao Poder Público rcalizar campanha publicitríria paru garantir a efetivação e fiel
cumprimento das disposições desta lei.

Art. 59 Na ausência dos usuarios preferenciais, os assentos serão livres para

utilização dos demais usuários.
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Art. 69 As concession¿árias que exploram os serviços de transporte coletivo urbano
no Município de Londrina deverão:

I - se adequar ao disposto nesta lei no pr¿øo de 90 (noventa) dias contados da sua
publicação; e

II - ser comunicada do seu teor para conhecimento e cumprimento

Art. 79 Na parte extema dos ônibus, próximo à porta de entrada deverão ser
afixadas placas com os seguintes dizeres:

tt Todos os assentos deste veículo, por þrca de lei municipal, são de uso preferencial
por pessoas idosas, mulheres gávidas ou pessoas com criança de colo, pessoas com de.fìciência ou
mobilidade reduzida, pessoas com transtorno espectro auttsta e pessoas com limitacão temporária

de locomoção.tl

Art. 89 Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições
em contrário, especialmente a Lei n9 5.392, de12 de maio de 1993.

SALADAS SESSÖF;5,22 de março de 2018.
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JUSTIFICÄTIVA

Este Projeto visa reforçar o exercício da cidadania e o respeito ao próximo. Não há
necessidade de nenhuma mudanga estrutural nos coletivos, na práúica significa que um passageiro

sentado terá de se levantar se alguma pessoa beneficiada pela nova lei estiver sem lugar.

Por haver assentos preferenciais devidamente identiflrcados, muitas pessoas acham
que não é necessário ceder espaço. A intenção é promover o exercício da cidadania e respeito ao
próximo.

A Lei toma obrigatório por parte dos usuários do transporte coletivo a cessão de

qualquer um dos assentos aos passageiros com prioridade.

A Lei é de cwâter educacional punindo os infratores apenas com a desocupação do
assento, podendo haver interferência do motorista e/ou do cobrador do respectivo veículo, se

necessário.

A ideia é chamar a atenção prira o assunto, de forma que as pessoas percebam que,

possivelmente, alguém de sua própria família possa também necessitar de um assento preferencial.

Importante salientar que não foi estipulado qualquer tipo de punição ou multa por
acreditar que a maior multa e/ou punição será o constrangimento por ter a atenção chamada.

Lei similares a esta já existem em diversos estados do País, como em Campo Grande
(Mato Grosso), Distrito Federal, Fortaleza(Ceará), Santos (São Paulo), Rio Branco (Acre) e Belém
(Pará) dentre outros.

SALADAS SESSÖ85,22 de margo de 2018.
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AMADEU FELIPE DA LUZ FERREIRA NELSON YASUO

Secretário Geral Secretário de

Estado do Paraná

LEI MUNICIPAL NO 5.392, DE 12 DE MAIO DE 1993

Dispõe sobre assentos reservados para uso
por gestantes, mulheres portando bebês ou
crianças de colo, idosos e deficientes físicos,
nos veículos de transporte coletivo urbano de
passageiros.

A CÂf''IARA MUNICIPAL DE LoNDRINA, ESTADo Do PARANÁ, nPnovou E EU, PREFEITo Do
MUNrcíPIO, SANCIONO A SEGUINTE LEI:

Art. 1o Todos os veículos empregados nas linhas de transporte coletivo urbano de passageiros, no
Município de Londrina, deveräo ter os quatro primeiros assentos de sua parte dianteira reservados
para uso por gestantes, mulheres portando bebês ou crianças de colo, idosos e deficientes físicos.

Art. 20 Esses lugares será marcados com placa indicativa com os seguintes dizeres: "Assento
reservado para o uso de gestantes, mulheres portando bebês ou crianças de colo, idosos e
deficientes ffsicos. Ausentes pessoas nessas condiçöes, o uso é livre."

Art. 30 Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicaçäo, revogadas as disposiçöes em contrário.

Londrina, 12 de maio de 1993.

LUIZ EDUARDO CHEIDA
FUJITA

Prefeito do Municfpio
Serviços Públicos

Ref.
Projeto de Lei no 52193.
Autoria: Antenor Ribeiro da Silva Júnior

Este texto não substitui o publicado no Jornal Folha de Londrina, em 27.5.1993.
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