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ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RóRAIMA
"Amazânia Património dos Brasileiros"

GABINETE DA DEPUTADA ESTADUAL TAYLA PERES

PROJETO DE LEI N'.Lq.2L/2019
"Dispõe sobre a disponbilização por
locadoras de veículos, de cadeirinha
auxiliar e assento elevado, e dá
outras providências."

O GOVERNADOR DO ESTADO DE RORAIMA

Faço saber que a Assembleia Legislativa aprovou e eu sanciono a seguinte Lei

Art. I' - As empresas locadoras de veículos que prestarem serviços no Estado de
Roraima deverão disponibilizar aos locatários cadeirinha auxiliar e assento elevado para
transporte de crianças.
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Parágrafo único: O número correspondente de cadeirinhas e assentos elevados não deve
ser menor que logo da frota das empresas.

Art. 2' - As empresas que descumprirem a presente lei ficarão sujeitas às seguintes
penalidades :

l Advertência;

11 -- Multa de lO(dez) UPF-RR (Unidade Padrão Fiscal do Estado de Roraima), por

infração;

111 em caso de reincidencia será duplicada o valor da multa

IV cassação de inscrição Estadual.

Art. 3' Esta lei entra em vigor na data de sua publicação

Sala das Sessões, 06 de Dezembro de 2019
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ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RORAIMA
Amazânia Património dos Brasileiros"

GABINETE DA DEPUTADA ESTADUAL TAYLA PERES

.JUSTIFICATIVA

Este prometo tem como finalidade disponibilizar aos clientes de locadoras de veículos

que possuem filhos menores de 1 0(dez) anos, cadeirinha auxiliar e assentos elevados.

Conforme resolução n' 277/2008 alterada pela resolução n' 533/2015, ambas emitidas

pelo Conselho Nacional de Trânsito - CONTRAN, para transitar em veículos

automotoras, os menores de lO(dez) anos deverão ser transportados usando

individualmente cinto de segurança ou sistema de retenção equivalente, reduzindo assim

o risco ao usuário em caso de colisão ou de desacelaração repentina do veículo

excetuando-se os veículos de transporte coletivo, os de aluguel, os de transporte

autónomo de passageiros (táxis) e os demais veículos com peso bruto total superior a

Importante salientar que os veículos de aluguel não devem ser confundidos com

veículos da locadora, pois estes não são de categoria ''aluguel" e sim da categoria

particular, ou seja, tem placa cinza e não vermelha.

Assim, o locatário não paga pelo transporte durante o período de locação e sim pela

posse do veículo, o qual durante esse período é utilizado como se Ihe pertencesse.

Desse modo, é de suma importância que as locadoras de veículos disponibilizem esse

tipo de equipamentos aos clientes, proporcionando segurança às crianças, bem como

evitando a imposição de multa aos locatários.

Diante o exposto, suplico a Vossas Excelências que o presente prometo de lei seja

deliberado e aprovado por esta Casa Legislativa.
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Sala de Sessões. 06 de Dezembro de 201 9
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