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EMENDA MODIFICATIVA AO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 10/2021 

 
Art. 1º. Modifica os artigos 1º e 8º do Projeto de Lei Complementar nº 10/2021, passando a 
vigorar com a seguinte redação: 
 

Art. 1º (...) 

Parágrafo único.  A gratuidade conferida aos idosos e às pessoas com deficiência 
compreende a reserva de duas vagas gratuitas para os idosos e de duas vagas 
gratuitas para as pessoas com deficiência em cada veículo do serviço 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 necessário 
à obtenção do benefício de que trata a presente Lei Complementar.  

(...) 

Art. 8º  As empresas operadoras deverão reservar e manter, em todos os horários 
dos serviços 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 e das pessoas com deficiência, 
nos termos desta Lei Complementar, observada a mesma regra do parágrafo 
segundo do art. 1º desta Lei Complementar. 
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JUSTIFICATIVA 
 
Buscamos com esta emenda suprimir o termo “convencional” do Projeto de Lei, o que 
garantirá que a gratuidade conferida aos idosos e às pessoas com deficiência compreenda a 
reserva de duas vagas gratuitas em todos os ônibus intermunicipais em circulação, e não 
apenas nos ônibus convencionais, como traz a redação atual.  
 
Embora o § 2º do artigo 1º atualmente traga a possibilidade que nos dias em que não houver 
a oferta do serviço convencional será concedida a gratuidade no serviço que estiver sendo 
ofertado com maior frequência, entendemos que isso restringe demasiadamente a utilização 
do benefício estabelecido. Pessoas que nos procuraram indicam que em algumas regiões do 
Estado existe apenas uma linha convencional diária, enquanto ao mesmo tempo é 
disponibilizado um número maior de linhas executivas. Como demonstrado nas imagens em 
anexo a esta emenda. 
 
Dessa forma, concordando com os apelos de cidadãos que nos procuraram, apresentamos a 
esta emenda contando com o apoio dos demais parlamentares e do próprio Governo do 
Estado.  
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