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EMENDA MODIFICATIVA Nº ___ AO PROJETO DE LEI  COMPLEMENTAR 

Nº 10/2021  

O EXMO. SR. PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO DECRETA: 

 

Art. 1º O art. 1º do O Projeto de Lei Complementar nº 10 de 2021, de autoria 

do Governador do Estado, 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, passa a vigorar com a seguinte 

redação: 

 

Art. 1º - Fica assegurada, no Sistema de Transporte 

Rodoviário Intermunicipal de Passageiros do Estado do 

Espírito Santo - SITRIP/ES, disposto pela Lei 

Complementar nº 876, de 14 de dezembro de 2017, a 

gratuidade de utilização, dos serviços de transporte 

concessionado, por pessoas idosas, pessoas com HIV e 

AIDS, pessoas com deficiência e crianças, habilitadas nos 

estritos termos desta Lei Complementar. 

§ 1º A gratuidade conferida aos idosos, as pessoas com 

HIV e AIDS e às pessoas com deficiência compreende a 

reserva de duas vagas gratuitas para os idosos, duas 

vagas para pessoas com HIV e AIDS e de duas vagas 

gratuitas para as pessoas com deficiência em cada veículo 

do serviço convencional definido no Regulamento do 

Serviço de Transporte Rodoviário Intermunicipal de 

Passageiros, na Modalidade de Transporte Concessionado, 

sempre que atendidas as condições e pré-requisitos, 

definidos nesta Lei Complementar, para o cadastramento 
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necessário à obtenção do benefício de que trata a presente 

Lei Complementar. 

(...) 

Art. 2º O inciso IV do Art. 2º do Projeto de Lei Complementar nº 10 de 2021, de 

autoria do Governador do Estado, passa a dispor com a seguinte redação, 

renumerando-se os demais: 

 

Art. 2º (...) 

IV - Pessoas com HIV e AIDS: pessoa portadora do vírus 

HIV (Vírus da Imunodeficiência Humana) e aquela que já 

desenvolveu a doença causada pelo vírus HIV, 

respectivamente.  

 

Art. 3º O art. 3º do Projeto de Lei Complementar nº 10 de 2021, de autoria do 

Governador do Estado, passa a dispor com a seguinte redação: 

 

Art. 3º O benefício de que trata esta Lei Complementar 

será concedido mediante cadastramento prévio dos idosos, 

das pessoas com HIV e AIDS, das pessoas com deficiência 

e de seu acompanhante, quando imprescindível, na 

Companhia Estadual de Transportes Coletivos de 

Passageiros do Estado do Espírito Santo - CETURB/ES, ou 

na instituição, pública ou privada, a quem o Poder 

Concedente delegar. 

 

Art. 4º O art. 4º do Projeto de Lei Complementar nº 10 de 2021, de autoria do 

Governador do Estado, passa a dispor com a seguinte redação:  

Art. 4º Para cadastramento da pessoa com deficiência e da 

pessoa com HIV e AIDS, o requerente ao benefício desta 
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Lei Complementar, deverá apresentar laudo de médico, 

com informação do CID, que comprove a deficiência. 

 

Art. 5º O art. 6º do Projeto de Lei Complementar nº 10 de 2021, de autoria do 

Governador do Estado, passa a dispor com a seguinte redação: 

Art. 6º Para o cadastramento previsto no art. 3º desta Lei 

Complementar, os idosos, as pessoas com HIV e AIDS e 

as pessoas com deficiência, deverão atender às seguintes 

condições: 

 

Art. 6º O art. 8º do Projeto de Lei Complementar nº 10 de 2021, de autoria do 

Governador do Estado, passa a dispor com a seguinte redação: 

 

Art. 8º  As empresas operadoras deverão reservar e 

manter, em todos os horários dos serviços convencionais 

intermunicipais, com ou sem caráter urbano, prestados no 

âmbito do SITRIP, que forem definidos pela CETURB/ES 

em norma complementar, os assentos dos veículos em 

operação, devidamente identificados, em local que permita 

fácil acesso para o embarque e o desembarque dos idosos, 

das pessoas com HIV e AIDS e das pessoas com 

deficiência, nos termos desta Lei Complementar, 

observada a mesma regra do parágrafo segundo do art. 1º 

desta Lei Complementar. 

 

Art. 7º O art. 13 do Projeto de Lei Complementar nº 10 de 2021, de autoria do 

Governador do Estado, passa a dispor com a seguinte redação: 

 

Art. 13.  Além das vagas previstas art. 1º, às pessoas com 

deficiência e seus acompanhantes, às pessoas com HIV e 
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AIDS e aos idosos, beneficiários desta Lei Complementar, 

fica garantido o direito ao desconto de cinquenta por cento 

do valor da passagem para mais 02 (dois) lugares para 

cada tipo de beneficiário, quando os assentos reservados 

já estiverem sendo utilizados. 

 

 

Sala das Sessões, 21 de Junho de 2021. 

 

 

Marcos Garcia 

Deputado Estadual - PV 
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JUSTIFICATIVA 

 

A presente proposição tem o objetivo de adequar a 

proposição apresentada, referente ao Projeto de Lei complementar nº 10/2021, 

de autoria do Governador do Estado, à uma demanda recorrente na sociedade 

capixaba. 

Até a unificação do sistema de transporte urbano na 

Grande Vitória, na Capital do nosso Estado, vigorava a lei n° 8144/2011, que 

garantia gratuidade de transporte público às pessoas com HIV e AIDS, além de 

doenças crônicas. Referida lei se tornou inaplicável com a extinção do sistema 

anterior, o que motiva o pedido de manutenção da gratuidade a essas pessoas 

em âmbito estadual.   

Face ao exposto, conclamo o apoio dos nobres 

Pares a presente proposição, por reconhecerem a importância que ela traduz e 

assim possamos atingir o máximo do interesse público. 

 

Sala de Sessões, 21 de junho de 2021. 

 

 

Marcos Garcia 

Deputado Estadual - PV 
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