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PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº ______ / 2019. 
 

Acrescenta o inciso X ao art. 3º da Lei 
Complementar nº 213, de 03 de dezembro 
de 2001, que regulamenta a Emenda 
Constitucional nº 029, de 29 de novembro 
de 2000, que altera a redação do caput do 
art. 229 da Constituição Estadual. 

 
 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  
 

DECRETA: 
 
 
Art. 1º Acrescenta o inciso X ao art. 3º da Lei Complementar nº 213, de 03 de 
dezembro de 2001, com a seguinte redação:  
 

“Art. 3º [...]  
 
[...]  
 
X - Doenças Inflamatórias Intestinais (DII): Retocolite Ulcerativa e Doença de 
Crohn. 
 
[...].” (NR)  

 
Art. 2º Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação.” 
 
 
Sala das Sessões, 15 de maio de 2019. 
 
 
 

FABRÍCIO GANDINI 
Deputado Estadual 
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JUSTIFICATIVA: 
 
A doença de Crohn é um tipo de doença inflamatória intestinal (DII) que pode afetar 
qualquer parte do aparelho digestivo, desde a boca até ao ânus.  
Os sintomas geralmente incluem dores abdominais, diarreia (que pode conter 
sangue no caso de inflamações graves), febre e perda de peso, podendo também 
ocorrer complicações fora do aparelho digestivo, entre as 
quais anemia, exantema, artrite, inflamação do olho e fadiga.  
 
A doença é causada por uma combinação de fatores ambientais, imunitários e 
bacterianos em indivíduos geneticamente predispostos. O resultado é um distúrbio 
inflamatório crónico, no qual o sistema imunitário ataca o aparelho digestivo, 
provavelmente com o intuito de combater os antígenos microbianos.  
 

Não existem medicamentos ou cirurgias capazes de curar a doença de Crohn. As 
opções de tratamento ajudam a aliviar os sintomas, mantêm as remissões e 
previnem as recidivas. Todos os anos, uma em cada cinco pessoas com doença de 
Crohn são admitidas em meio hospitalar e cerca de metade com a doença irá 
eventualmente necessitar de cirurgia num prazo de dez anos.  
 
Os portadores de Doenças Inflamatórias Intestinais (DII), Retocolite Ulcerativa e 
Doença de Crohn, são muitas vezes incapacitados para o trabalho em função das 
suas doenças.  
 
Um doente que tenha retirado boa parte do seu intestino e acometido de fraqueza 
crônica e dores constantes, em decorrência da sua dificuldade em absorver 
nutrientes. Sendo assim, necessária se faz a inclusão dos portadores de Doenças 
Inflamatórias Intestinais como pessoa portadora de deficiência, para que seja 
assegurada a gratuidade no Transporte Coletivo Intermunicipal da região 
Metropolitana da Grande Vitória. 
 
Por todo o exposto, submetemos à apreciação desta Casa o presente Projeto de Lei 
Complementar, contando, desde já, com indispensável apoio dos nobres pares. 
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