
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE PERNAMBUCO
PROJETO DE LEI ORDINÁRIA

Altera a Lei nº 14.916, de 18 de janeiro de
2013, que concede às pessoas com deficiência
gratuidade nos veículos do Sistema de
Transporte Público de Passageiros da Região
Metropolitana do Recife – STPP/RMR, e dá
outras providências, a fim de permitir que as
pessoas com deficiência tenham acesso aos
veículos sem passarem pelos sistemas de
bloqueio.

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE PERNAMBUCO
DECRETA:

     Art. 1º A Lei nº 14.916, de 18 de janeiro de 2013, passa a vigorar com as seguintes
alterações:

"Art.1º...............................................................................................................

§ 6º Os beneficiários da gratuidade de que trata esta lei cuja deficiência
dificulte ou impossibilite a passagem pelos sistemas de bloqueio para
controle de acesso (catraca ou reconhecimento facial) ficam desobrigados
de passarem pelos referidos sistemas. (AC)

§ 7º Para os fins do § 6º, a pessoa com deficiência deverá apresentar o Vale
Eletrônico Metropolitano de Livre Acesso ao STPP/RMR ao motorista e
comunicar a este que tem dificuldade ou impossibilidade de passar pelo
sistema de bloqueio para controle de acesso." (AC)

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

Justificativa

A alteração na Lei nº 14.916, de 2013, ora proposta, tem por objetivo garantir o direito a um
transporte público que respeite a dignidade das pessoas com deficiência, grupo tão
marginalizado na sociedade. Atualmente, no sistema de transporte público de Recife há a
obrigação, excetuando para cadeirantes, que a pessoa com deficiência passe pela catraca e por
reconhecimento facial para que seja garantida a gratuidade no uso de ônibus público na região
metropolitana. 

É cediço que em muitas situações, a depender do tipo e do grau da deficiência, não



é viável que as pessoas com deficiência passem pela catraca dos ônibus ou passem pelo
reconhecimento facial, se constituindo em um verdadeiro constrangimento fazer tal exigência
diante de uma real impossibilidade.

Assim, entendemos salutar, explicitar que as pessoas com deficiência que não consigam ou
tenha dificuldade de passar pela catraca podem acessar os ônibus apenas solicitando ao
motorista e apresentando o VEM Livre Acesso.

Desta feita, a proposição se coaduna com a competência legislativa concorrente dos Estados
sobre proteção e integração social das pessoas com deficiência (art. 24, XIV, CF/88), bem
como com a competência comum dos entes federativos para cuidar da proteção e garantia das
pessoas com deficiência (art. 23, II, CF/88)

Sala das Reuniões, em 04 de Novembro de 2019.
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