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ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

 

 

DIRETORIA DE REDAÇÃO – DR 

ESTUDO DE TÉCNICA LEGISLATIVA 

 

Visando adequar o Projeto de Lei nº 759/2021 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 759/2021 

 

Estabelece a reserva de vagas para pessoas 

com deficiência auditiva unilateral nos 

editais de licitação que visem à contratação 

de empresas para a prestação de serviços 

continuados e terceirizados no âmbito da 

administração pública estadual direta, 

autárquica e fundacional. 

 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

 

DECRETA: 

 

 

Art. 1º Fica estabelecido que os editais de licitação que visem à contratação de empresas 

para a prestação de serviços continuados e terceirizados, no âmbito da administração 

pública estadual direta, autárquica e fundacional, devem conter cláusula estipulando a 

reserva de vagas para pessoas com deficiência auditiva unilateral. 

 

§ 1º Os contratos de prestação de serviços continuados e terceirizados do Estado do 

Espírito Santo reservarão o percentual mínimo de 5% (cinco por cento) das vagas para 

pessoas com deficiência auditiva unilateral, desde que o contrato envolva 30 (trinta) ou 

mais trabalhadores (as), atendida a qualificação profissional necessária. 

 

§ 2º As empresas prestadoras de serviços continuados e terceirizados realizarão processo 

seletivo para a contratação do (as) profissionais, mediante acesso a cadastro mantido por 

instituições públicas que atuem no atendimento a pessoas com deficiência auditiva 

unilateral, sob a supervisão da Secretaria de Estado de Trabalho, Assistência e 

Desenvolvimento Social – SETADES. 

 

§ 3º O disposto no caput aplica-se também às hipóteses de dispensa ou de inexigibilidade 

de licitação para o mesmo objeto. 

 

§ 4º O percentual obrigatório disposto no § 1º deste artigo não é cumulativo com outros 

percentuais legalmente previstos. 
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§ 5º A identidade do (as) profissionais contratados em atendimento a esta Lei será mantida 

em sigilo pelas empresas, sendo vedado qualquer tipo de discriminação no exercício das 

suas funções. 

 

Art. 2º Realizada a contratação a SETADES, em conjunto com a Secretaria de Estado de 

Gestão e Recursos Humanos – SEGER fiscalizará o cumprimento do disposto nesta Lei, 

emitindo declaração respectiva. 

 

Parágrafo único. Na impossibilidade de contratação de pessoas com deficiência auditiva 

unilateral, de acordo com o quantitativo previsto, quaisquer dos órgãos mencionados no 

caput poderão formalizar documento atestando a situação, considerando-se cumprida a 

obrigação, caso comprovadas as alegações apresentadas. 

 

Art. 3º Compete ao Poder Executivo regulamentar esta Lei no prazo de 90 (noventa) dias 

de sua publicação. 

 

Art. 4º Esta Lei entra em vigor após decorridos 90 (noventa) dias de sua publicação 

oficial.” 

 

Sala das Sessões, 10 de novembro de 2021. 

 

 

DELEGADO DANILO BAHIENSE 

DEPUTADO ESTADUAL 

 

 

 

 

Em 17 de novembro de 2021. 

 

_______________________ 

Luciana Maria F.O.de Souza 

Diretor de Redação – DR 

(Em exercício) 
 

Ernesta/Luciana 

ETL nº 695/2021 
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