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ESTUDO DE TÉCNICA LEGISLATIVA 

 

Visando adequar o Projeto de Lei nº 179/2018 à técnica legislativa, às normas 

gramaticais, ao Manual de Normas de Redação Legislativa da Ales, publicado no DPL de 

27.11.2015, e ao disposto na Lei Complementar Federal nº 95/1998, alterada pela Lei 

Complementar Federal nº 107/2001, esta DR sugere as modificações abaixo, em destaque ao 

texto da matéria, que deverão ser acolhidas por ocasião da extração de autógrafos. 

 

 

“PROJETO DE LEI Nº 179/2018 

 

Garante à pessoa com deficiência a 

possibilidade de registrar tal condição na 

Carteira de Identidade expedida pelo órgão 

estadual competente. 

 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

 

DECRETA: 

 

 

Art. 1º Fica garantida à pessoa com deficiência a possibilidade de registrar tal condição na 

Carteira de Identidade expedida pelo órgão estadual competente. 

 

§ 1º O registro da deficiência somente será realizado a requerimento do titular ou de seu 

representante legal, acompanhado de documento comprobatório do reconhecimento da 

deficiência na forma do art. 2º da Lei Federal nº 13.146, de 06 de julho de 2015. 

 

§ 2º O procedimento para a expedição da Cédula de Identidade com o registro de deficiência 

será objeto de regulamento específico. 

 

Art. 2º A informação será registrada por meio da expressão “pessoa com deficiência”, 

podendo ser acompanhada da natureza da deficiência, física, auditiva, visual, sensorial, 

mental ou intelectual, se houver pedido do interessado. 

 

Art. 3º O registro da informação na Cédula de Identidade provará, perante entidades públicas 

e privadas, a condição de pessoa com deficiência. 

 

Parágrafo único. A lei poderá exigir avaliação específica como requisito para a obtenção de 

determinados benefícios concedidos à pessoa com deficiência. 

 

Art. 4º A Carteira de Identidade expedida com o registro de deficiência, na forma desta Lei, 

tem fé pública e validade em todo o território nacional. 
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Art. 5º Esta Lei entra em vigor após decorridos 60 (sessenta) dias de sua publicação oficial.” 

 

Sala das Sessões, 05 de julho de 2018. 

 

 

ERICK MUSSO     RAQUEL LESSA ENIVALDO DOS ANJOS 

Presidente      1ª Secretária 2º Secretário 

 

 

Em 11 de julho de 2018. 

 

 

_______________________ 

Wanderson Melgaço Macedo 

Diretor de Redação – DR 
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