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A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

DECRETA: 

Artigo 1º - O Projeto de Lei Complementar nº 10 de 2021, de autoria do Governador do 

Estado, passa a dispor com a seguinte redação: 

 [...] 

 Art. 2º ............................................................................................................................. ................... 

 I – Pessoa com Deficiência: aquela que se enquadra nos critérios do Decreto 

Federal nº 3.298, de 20 de dezembro de 1999, que regulamentou a Lei Federal nº 7.853, 

de 24 de outubro de 1989, bem como portadora das doenças previstas no Anexo XLV, da 

Instrução Normativa nº 77/INSS, de 21 de janeiro de 2015; 

Sala das Sessões, 17 de junho de 2021. 

 

BRUNO LAMAS 
DEPUTADO ESTADUAL – PSB 

  

MODIFICA O PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 

10/2021 QUE REGULAMENTA O § 10, DO ART. 229, 

DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL, QUE GARANTE AOS 

IDOSOS, PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E CRIANÇAS, A 

GRATUIDADE NA UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO DE 

TRANSPORTE CONCESSIONADO DO SISTEMA DE 

TRANSPORTE RODOVIÁRIO INTERMUNICIPAL DE 

PASSAGEIROS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – 

SITRIP/ES E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.  
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JUSTIFICATIVA 

 
O Governador do Estado enviou à apreciação da Assembleia Legislativa o Projeto 

de Lei Complementar nº 10/2021 que “Regulamenta o § 10, do art. 229, da constituição 

estadual, que garante aos idosos, pessoas com deficiência e crianças, a gratuidade na 

utilização do serviço de transporte concessionado do sistema de transporte rodoviário 

intermunicipal de passageiros do estado do espírito santo – SITRIP/ES e dá outras 

providências”. 

 

O art. 2º, inc. I, do PLC n. 10/2021 é norma remissiva que busca conceituar 

“pessoa com deficiência”, para fins de concessão do benefício previsto na lei. Ocorre 

que, quando observamos o dispositivo legal indicado (Decreto Federal nº 3.298, de 20 de 

dezembro de 1999, que regulamentou a Lei Federal nº 7.853, de 24 de outubro de 1989) 

pela norma originária, são consideradas: 

 

I - DEFICIÊNCIA FÍSICA - alteração completa ou parcial de um ou mais 
segmentos do corpo humano, acarretando o comprometimento da função 
física, apresentando-se sob a forma de paraplegia, paraparesia, 
monoplegia, monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, triplegia, 
triparesia, hemiplegia, hemiparesia, ostomia, amputação ou ausência 
de membro, paralisia cerebral, nanismo, membros com deformidade 
congênita ou adquirida, exceto as deformidades estéticas e as que não 
produzam dificuldades para o desempenho de funções;  

II - DEFICIÊNCIA AUDITIVA - perda bilateral, parcial ou total, de 
quarenta e um decibéis (dB) ou mais, aferida por audiograma nas freqüências 
de 500HZ, 1.000HZ, 2.000Hz e 3.000Hz;  

III - DEFICIÊNCIA VISUAL - cegueira, na qual a acuidade visual é igual 
ou menor que 0,05 no melhor olho, com a melhor correção óptica; a baixa 
visão, que significa acuidade visual entre 0,3 e 0,05 no melhor olho, com a 
melhor correção óptica; os casos nos quais a somatória da medida do campo 
visual em ambos os olhos for igual ou menor que 60o; ou a ocorrência 
simultânea de quaisquer das condições anteriores;  

IV - DEFICIÊNCIA MENTAL – funcionamento intelectual 
significativamente inferior à média, com manifestação antes dos dezoito anos 
e limitações associadas a duas ou mais áreas de habilidades adaptativas, tais 
como: 

a) comunicação; 
b) cuidado pessoal; 
c) habilidades sociais; 
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d) utilização da comunidade; 
d) utilização dos recursos da comunidade;  
e) saúde e segurança; 
f) habilidades acadêmicas; 
g) lazer; e 
h) trabalho; 
V - deficiência múltipla – associação de duas ou mais deficiências. 

 

Assim, encontram-se excluídos do âmbito de abrangência do benefício social 

os deficientes decorrentes de acometimento de doença grave, nos termos do anexo 

XLV, da Instrução Normativa 77/2015, do INSS, que prevê:  

 

a) Tuberculose ativa;  
b) Hanseníase;  
c) Alienação mental;  
d) Neoplasia maligna;  
e) Cegueira;  
f) Paralisia irreversível e incapacitante;  
g) Cardiopatia grave;  
h) Doença de Parkinson;  
i) Espondiloartrose anquilosante;  
j) Nefropatia grave;  
k) Estado avançado da doença de Paget (osteíte deformante);  
l) Síndrome da Imunodeficiência Adquirida – AIDS;  
m) Contaminação por radiação com base em conclusão da medicina 

especializada; e  
n) Hepatopatia grave 

 

Para que se tenha um comparativo, as doenças citadas acima justificam, por 

exemplo, independente de carência, a concessão de auxílio-doença e 

aposentadoria por invalidez nos casos em que o segurado, após filiar-se ao RGPS, 

for acometido de alguma dessas doenças ou afecções.  

 

Além disso, o indivíduo acometido por essas doenças é considerado pessoa com 

deficiência para fins de concessão do Benefício de Prestação Continuada (BPC), previsto 

na Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS), que é um dos benefícios sociais mais 

significativos para idosos e pessoas com deficiência em situação de extrema 

vulnerabilidade social (art. 203, da Constituição Federal; art. 20, da Lei n. 8.742, de 07 de 

dezembro de 1993 – LOAS). 
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 O BPC assegura ao seu beneficiário um salário-mínimo (atualmente R$ 1.100,00 – 

hum mil e cem reais), face um conjunto de adversidades que enfrenta, quais sejam: a) 

tratar-se de pessoa idosa ou com deficiência; e b) encontrar-se em situação de extrema 

vulnerabilidade social, onde o grupo familiar possui renda per capita inferior a ¼ do 

salário-mínimo. 

 

 Assim, a aprovação desta Emenda garantirá àqueles acometidos por doenças 

graves, que já são consideradas pessoas com deficiência, para fins legais, nos termos dos 

dispositivos citados acima, o direito de gozar da gratuidade prevista no Projeto de Lei 

Complementar n. 10/2021. 

 

 Diante das considerações acima expostas, Senhores(as) Deputados(as), solicito o 

apoio de Vossas Excelências no sentido de aprovar a presente Emenda Modificativa. 
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