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ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA 

GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL JOSÉ ESMERALDO 

 

 
PROJETO DE LEI Nº           /2020 

 
 

Estabelece as normas para a promoção 

da acessibilidade de pessoas com 
mobilidade reduzida no Estado do 

Espírito Santo. 
 

 
A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

 

 
 

DECRETA: 
 

 
Art. 1.º Ficam estabelecidas nesta Lei as normas para a promoção da 

acessibilidade de pessoas com mobilidade reduzida no Estado do Espírito 
Santo. 

 
Art. 2.º Fica assegurado às pessoas com mobilidade reduzida o 

atendimento preferencial nos seguintes estabelecimentos:  
 

I - repartições públicas estaduais; 
 

II - sociedades de economia mista, empresas públicas, autarquias e 

fundações mantidas pelo Estado;  
 

III - instituições financeiras estaduais;  
 

IV - hospitais, laboratórios de análises clínicas e unidades sanitárias, 
estaduais ou conveniados. 

 
Art. 3.º Os estabelecimentos bancários devem disponibilizar assentos nas 

filas especiais para as pessoas de que trata esta Lei.  
 

Art. 4.º Nos estacionamentos externos ou internos, doscentros comerciais, 
bem como de outras edificações de uso público ou de uso coletivo devem 

ser reservadas vagas, devidamente identificadas, para veículos que 
transportem crianças de colo, de até um ano idade. 
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Art. Parágrafo único - A reserva de vagas adicionais previstas no ‘caput’, 

serão identificadas na mesma sinalização destinada às vagas já 
reservadas para veículos que transportem pessoa portadora de deficiência 

física, idosos e gestantes.  
 

Art. 5.º É fixado o prazo de até 180 (cento e oitenta) dias, a contar da 
publicação desta Lei, para o cumprimento das normas aqui estabelecidas. 

 
Art. 6.º O Poder Executivo poderá regulamentar esta Lei para garantir a 

sua execução e fiscalização.  
 

Art. 7.º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 

 
 

 

Sala das Sessões, em 17 de dezembro de 2020. 
 

 
 

 
 

      JOSÉ ESMERALDO 
DEPUTADO ESTADUAL 
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JUSTIFICATIVA 

 

O Decreto Federal n. 5.296, de 2 de dezembro de 2004, regulamenta as 
Leis nos 10.048, de 8 de novembro de 2000, que dá prioridade de 

atendimento às pessoas que especifica, e 10.098, de 19 de dezembro de 
2000, que estabelece normas gerais e critérios básicos para a promoção 

da acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade 
reduzida, e dá outras providências. 

 
Esse Decreto especifica pessoas com deficiência e pessoas com mobilidade 

reduzida. 
 

“Pessoa com deficiência é aquele indivíduo que, em razão de anomalias ou 

lesões comprovadas de natureza hereditária, congênitas ou adquiridas, 
tenha suas faculdades físicas, mentais ou sensoriais comprometidas, total 

ou parcialmente, impedindo o seu desenvolvimento integral, tornando-o 
incapacitado ou carente de atendimento e educação especializados para 

ter vida independente e trabalho condigno.”  
 

Entretanto, não encontramos no Estado legislação que conceitue as 
pessoas com mobilidade reduzida e, nesse caso, entendemos que se deva 

dispor sobre elas, acompanhando conceito já desenvolvido pela legislação 
federal citada.  

 
Assim, conforme dispõe o inciso II do art. 5º. do Decreto Federal n. 

5.296/2004, pessoa com mobilidade reduzida, é aquela que, não se 
enquadrando no conceito de pessoa portadora de deficiência, tenha, por 

qualquer motivo, dificuldade de movimentar-se, permanente ou 

temporariamente, gerando redução efetiva da mobilidade, flexibilidade, 
coordenação motora e percepção.  

 
No mesmo diploma legal, o parágrafo § 2o, do art. 5º, diz que o disposto 

no caput, aplica-se, ainda, às pessoas com idade igual ou superior a 
sessenta anos, gestantes, lactantes e pessoas com criança de colo. 

 
Por todo o exposto, contamos com o apoio de todos os nobres Pares para 

a aprovação do presente Projeto de Lei. 
 

É nesse sentido que o presente projeto quer contribuir para o trato desta 
matéria, principalmente para contemplar, quanto ao atendimento 

preferencial e acessibilidade, essas categorias ainda não consideradas. 
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Como exemplo, uma situação tratada no projeto, é algo hoje imprevisto, 
mas que salta aos olhos quando a mesma se verifica nos estacionamentos 

externos ou internos dos Shopping Centers e Similares, bem como das 

edificações de uso público ou de uso coletivo, quando um Pai ou uma Mãe 
encontra enorme dificuldade de retirar o filho da parte traseira do veículo, 

o qual era transportado em equipamento definido na legislação nacional 
de trânsito, por completa falta de espaço. 

 
A legislação em vigor determina o transporte de crianças de até sete anos 

e meio no banco traseiro, a saber:  
 

– As Crianças com até um ano de idade deverão utilizar, 
obrigatoriamente, o dispositivo de retenção denominado “bebê conforto ou 

conversível”;  
 

– As crianças com idade superior a um ano e inferior ou igual a quatro 
anos deverão utilizar, obrigatoriamente, o dispositivo de retenção 

denominado “cadeirinha”;  

 
– As crianças com idade superior a quatro anos e inferior ou igual a sete 

anos e meio deverão utilizar o dispositivo de retenção denominado 
“assento de elevação”. Na atualidade, somente existem vagas para 

veículos que transportem pessoa portadora de deficiência física, idosos e 
gestantes. 

 
Para alcançar o Pai e Mãe com criança de colo, além dos idosos e 

gestantes e das pessoas portadoras de deficiência física, estamos 
propondo que sejam reservadas, ou melhor, identificadas nas mesmas 

vagas já existentes, também para veículos com pais acompanhados de 
criança com até um ano idade, dotado de equipamento denominado 

conversível ou bebê conforto.  

Assim, na expectativa do apoio dos meus pares, reafirmo que a nossa 

proposta contribui, nos casos específicos, para melhoria da qualidade de 

vida dos cidadãos capixabas. 

 

 
Sala das Sessões, em 17 de dezembro de 2020. 

 
 

 
 

JOSÉ ESMERALDO DE FREITAS 
DEPUTADO ESTADUAL 
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