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Art. 4º  São instrumentos da Política de Incentivo à 
Cadeia Produtiva de Base Florestal do Espírito 
Santo:  
 
I  os programas:  
a) Pró-Resina, com incentivo de produção de goma 
resina e madeira;  
b) Seringueira, com incentivo de produção de 
borracha natural e madeira;  
c) Eucalipto, com incentivo ao uso múltiplo da 
madeira;  
d) Palmáceas, com incentivo à produção de palmitos 
e frutos;  
e) Espécies florestais não tradicionais, com incentivo 
às espécies nativas e exóticas para produtos 
madeireiros e não madeireiros;  
f) Integração da lavoura, pecuária, floresta e sistemas 
agroflorestais, com o incentivo para a utilização de 
práticas sustentáveis. 
 
II - assistência técnica durante o ciclo produtivo das 
culturas florestais e para elaboração dos projetos de 
adequação das propriedades rurais, contemplando 
também as fases de transformação e de 
comercialização da produção;  
 
III - pesquisa, desenvolvimento e inovação das 
espécies tradicionais e não tradicionais, visando 
desenvolver novas tecnologias e transferi-las aos 
produtores rurais. 
 
Art. 5º Fica instituído, no âmbito da Secretaria de 
Estado de Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e 
Pesca - SEAG, um Comitê Gestor, que tem como 
atribuição deliberar sobre as diretrizes executivas da 
Política de Incentivo à Cadeia Produtiva de Base 
Florestal, bem como articular, mobilizar e fomentar 
ações e programas voltados para o desenvolvimento 
dos objetivos desta Lei. 
 
Art. 6º Compete ao Instituto Capixaba de Pesquisa, 
Assistência Técnica e Extensão Rural - INCAPER a 
coordenação e execução técnica da Política de 
Incentivo à Cadeia Produtiva de Base Florestal, 
observadas as diretrizes executivas fixadas pelo 
Comitê Gestor mencionado no art. 5º desta Lei. 
 
Art. 7º Esta Lei será regulamentada por Decreto, 
estabelecendo as competências e atribuições das 
instituições responsáveis pelo planejamento, 
execução e controle das ações relacionadas à Política 
de Incentivo à Cadeia Produtiva de Base Florestal. 
 
Art. 8º  Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 
 
 

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
GABINETE DO GOVERNADOR 

 
MENSAGEM Nº 095/2018 

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia 
Legislativa 
Deputado Erick Musso
 

Encaminho à apreciação da Assembleia 
Legislativa o incluso Projeto de Lei Complementar 

Regulamenta o § 10, do art. 229, da 
Constituição Estadual, que garante aos idosos, 
pessoas com deficiência e crianças a gratuidade no 
serviço intermunicipal de transporte coletivo de 

 
 
A proposta, em atendimento às exigências 

previstas no § 10 do art. 229, da Constituição 
Estadual, regulamenta a concessão do benefício 
instituído pela Emenda Constitucional nº 109, de 
20/12/2017, que garante aos maiores de 65 anos, aos 
menores de 6 anos de idade e às pessoas com 
deficiência a gratuidade no transporte coletivo 
rodoviário intermunicipal de passageiros. 

 
As disposições constantes da presente 

proposta estão em consonância com os princípios 
constitucionais, com as normas legais federais, que 
tratam da desses benefícios, e com as condições e 
peculiaridades do sistema de transporte rodoviário 
estadual. 

 
A gratuidade assegurada às pessoas com 

deficiência também será extensiva ao acompanhante, 
nos casos em que o acompanhamento ao beneficiário 
seja imprescindível, nos termos ora propostos.  

 
A regulamentação da concessão deste 

benefício propiciará aos maiores 65 anos e às pessoas 
com deficiência de baixa renda, a oportunidade do 
exercício do direito à locomoção, dentro do nosso 
Estado, atendendo a uma demanda antiga e legítima 
desses cidadãos. 

 
Diante das considerações acima expostas, 

Senhor Presidente e Senhores Deputados, solicito o 
empenho de Vossas Excelências no sentido de 
aprovar o presente Projeto de Lei Complementar. 

 
Vitória, 16 de julho 2018. 

 
PAULO CESAR HARTUNG GOMES 

Governador do Estado 
 
 

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR 
Nº 019/2018 

 
Regulamenta o § 10, do art. 229, da 
Constituição Estadual, que garante 
aos idosos, pessoas com deficiência 
e crianças a gratuidade no serviço 
intermunicipal de transporte 
coletivo de passageiros e dá outras 
providências correlatas. Identificador: 310033003600320039003A00540052004100 Conferência em www3.al.es.gov.br/autenticidade.
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Art. 1º Fica assegurada a gratuidade no Serviço 
Intermunicipal de Transporte Coletivo de Passageiros 
aos idosos, às pessoas com deficiência e crianças, 
habilitadas nos estritos termos desta Lei 
Complementar. 
 
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 de transporte rodoviário intermunicipal 
de passageiros, uma vez atendidas as condições 
financeiras definidas nesta Lei Complementar para o 
cadastramento ao benefício. 
 
Art. 2º Para fins do benefício da gratuidade disposta 
nesta Lei  Complementar considera-se:  
 
I - Pessoa com Deficiência: aquela que se enquadra 
nos critérios do Decreto Federal nº 3.298, 20 de 
dezembro de 1999, que regulamentou a Lei Federal 
nº 7.853, 24 de outubro de 1989; 
II - Idoso: pessoa maior que 65 (sessenta e cinco) 
anos; 
III - Criança: pessoa com idade menor que seis anos;  
IV - Transporte coletivo rodoviário intermunicipal de 
passageiros convencional: transporte público 
rodoviário intermunicipal coletivo de passageiros 
regular, modalidade convencional, de utilidade 
pública, acessível a toda a população mediante 
pagamento individualizado, com deslocamentos entre 
dois ou mais municípios do Estado do Espírito Santo, 
conforme previsto Lei Complementar nº 876, 14 de 
dezembro de 2017; 
V - Bilhete de viagem: documento físico ou 
eletrônico que comprove a concessão do transporte 
gratuito, fornecido pela empresa prestadora do 
serviço de transporte para possibilitar o ingresso do 
beneficiário no veículo; 
VI - Credencial de Usuário: identificação a ser 
fornecida ao beneficiário após o cadastramento a que 
se refere o art. 3º desta Lei Complementar, para ser 
utilizado quando da aquisição do seu bilhete de 
viagem; 
VII - Acompanhante: pessoa maior de 18 (dezoito) 
anos, responsável em observar o comportamento do 
beneficiário deficiente durante a viagem que, 
obrigatoriamente, deverá embarcar e desembarcar no 
mesmo local do beneficiário, concomitantemente. 
 
Art. 3º O benefício de que trata esta Lei 
Complementar será concedido mediante 
cadastramento prévio dos idosos, das pessoas com 
deficiência e de seu acompanhante, quando 
imprescindível, na Companhia Estadual de 
Transportes Coletivos de Passageiros do Estado do 
Espírito Santo (CETURB/ES) ou a quem ela delegar.  
 
Parágrafo único. O benefício da gratuidade será 
entendido ao acompanhante do deficiente, quando 

assim comprovado por laudo médico e devidamente 
cadastrado na CETURB/ES. 
 
Art. 4º Para cadastramento da pessoa com 
deficiência deverá ser apresentado laudo de médico 
especialista, com informação do CID, emitido por 
profissional de saúde pertencente a entidade 
integrante do Sistema Único de Saúde  SUS, que 
comprove a deficiência. 
 
Parágrafo único. A CETURB/ES poderá definir, a 
seu critério, o modelo dos laudos a ser apresentados, 
a exigência de assinatura de mais de um profissional 
e os prazos de validade, bem como as condições e 
procedimentos para sua recepção. 
 
Art. 5º Quando for comprovado por laudo médico 
que a presença de acompanhante é imprescindível 
para locomoção do beneficiário deficiente, o 
acompanhante também terá o direito à gratuidade, 
mediante prévio cadastro. 
 
Parágrafo único. O acompanhante, 
obrigatoriamente, deverá sentar-se ao lado do 
beneficiário deficiente, estando, portanto, incluso na 
reserva de bancos previsto no artigo 9º desta Lei 
Complementar. 
 
Art. 6º Para o cadastramento previsto no artigo 3º 
desta Lei Complementar, os idosos e as pessoas com 
deficiência, deverão atender às seguintes condições: 
 
§ 1° Estar inscrito no Cadastro Único do Governo 
Federal para Programas Sociais - CadÚnico, 
regulamentado pelo Decreto Federal nº 6.135, de 26 
de junho de 2007, e outras normas, devidamente 
atualizado conforme regras do gestor do cadastro, 
com os seguintes rendimentos mensais: 
a) renda igual ou inferior a dois salários-mínimos, 
quando o solicitante residir sozinho, constituindo 
uma família unipessoal.  
b) renda familiar total igual ou inferior a 3 salários 
mínimos. 
 
§ 2° Informar o número do Número de Identificação 
Social (NIS).  
 
§ 3° As pessoas com deficiência também deverão 
comprovar a deficiência, conforme previsto no art. 4º 
desta Lei Complementar.  
 
Art. 7º Às crianças será concedida gratuidade de que 
trata o art. 1º desta Lei Complementar, mediante a 
comprovação de idade, por meio de documento 
oficial de identificação da criança e de seu 
responsável, não sendo necessário cadastramento 
prévio na CETURB/ES. 
 
Parágrafo único. Para fazer jus à gratuidade, a 
criança deverá estar acompanhada por um Identificador: 310033003600320039003A00540052004100 Conferência em www3.al.es.gov.br/autenticidade.
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responsável e não ocupar a poltrona, observadas as 
disposições legais e regulamentares aplicáveis ao 
transporte de menores. 
 
Art. 8º Aos beneficiários serão assegurados os 
mesmos direitos garantidos aos demais passageiros.  
 
Art. 9º As empresas operadoras deverão reservar e 
manter, em todos os horários do serviço 
convencional, os assentos do veículo, 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. 
 
§1º O beneficiário idoso, deficiente com ou sem 
acompanhante, para fazer uso da reserva prevista 
nesta Lei, deverá solicitar um único Bilhete de 
Viagem, nos pontos de venda próprios da sociedade 
empresarial prestadora do serviço, com antecedência 
de, pelo menos, três horas em relação ao horário de 
partida do ponto inicial da linha do serviço de 
transporte, podendo solicitar, quando possível, a 
emissão do bilhete de viagem de retorno, respeitados 
os procedimentos da venda de bilhete de passagem, 
no que couber. 
 
§2º Após o prazo estipulado no § 1º, caso os assentos 
reservados não tenham sido objeto de concessão do 
benefício de que trata esta Lei, as empresas 
prestadoras dos serviços poderão colocar à venda os 
bilhetes desses assentos, que, enquanto não 
comercializados, continuarão disponíveis para o 
exercício do benefício da gratuidade. 
 
§3º No dia marcado para a viagem, o idoso deverá 
comparecer ao terminal de embarque até trinta 
minutos antes da hora marcada para o início da 
viagem, sob pena de perda do benefício. 
 
§ 4° O beneficiário não poderá fazer reserva em mais 
de um horário para o mesmo dia e mesmo destino ou 
para horários e dias cuja realização da viagem se 
demonstre impraticável e caracterize domínio de 
reserva de lugares, em detrimento de outros 
beneficiários.  
 
§ 5° O Bilhete de Viagem e o bilhete com desconto 
são intransferíveis e deverão conter referência ao 
benefício obtido, seja a gratuidade, seja o desconto de 
no mínimo cinquenta por cento do valor da 
passagem. 
 
Art. 10. A comercialização ou a cessão do bilhete de 
viagem, a adulteração, a violação ou a fraude de 
qualquer natureza, bem como a utilização indevida 
do benefício acarretarão ao beneficiário, além das 
penalidades previstas na legislação em vigor, a 
suspensão do direito de uso da gratuidade por dois 
anos. 

§ 1° A CETURB/ES poderá aplicar a suspensão do 
direito de uso da gratuidade por período menor que o 
definido no caput deste artigo, levando em conta a 
gravidade da situação e as reincidências no seu 
cometimento, dentre outros critérios a serem 
estabelecidos.  
 
§ 2° A CETURB/ES, a entidade representativa do 
setor e as empresas operadoras poderão fiscalizar a 
utilização da gratuidade prevista nesta Lei 
Complementar. 
 
Art. 11. O benefício de que trata esta Lei 
Complementar não contempla eventual tarifa de 
utilização dos terminais rodoviários e seguro. 
 
Art. 12. As empresas operadoras deverão informar à 
CETURB/ES a movimentação dos beneficiários 
conforme norma específica. 
 
Art. 13. Compete à CETURB/ES a regulamentação 
objetivando o detalhamento para execução dos 
procedimentos operacionais e de controle por ela 
instituídos, incluindo a fonte de custeio dos 
benefícios concedidos.  
 
Art. 14. O prazo de validade da credencial de 
usuário, condições de uso, critérios, condições e 
prazos para comprovação de renda, cadastramento, 
renovação, bem como os critérios e prazos para 
acesso à gratuidade, emissão e reserva de passagens, 
utilização do serviço e fiscalização do uso será 
definida em norma emitida pela CETURB/ES. 
 
Art. 15. Enquanto não for implantado o 
cadastramento a que se refere o art. 3º desta Lei 
Complementar, e pelo período de até 365 dias após a 
publicação desta Lei Complementar, as empresas 
operadoras deverão aceitar, para concessão da 
gratuidade de que trata esta Lei Complementar, os 
seguintes documentos: 
 
I - Pessoa com deficiência: Carteira de Passe Livre 
Interestadual, emitida pelo Governo Federal; 
 
II - Idoso: Documento de identidade com foto, com 
validade nacional, para a comprovação da idade, e 
para comprovação de renda um dos seguintes 
documentos:  
 
a) Carteira de Trabalho e Previdência Social com 
anotações atualizadas; 
b) contracheque de pagamento ou documento 
expedido pelo empregador; 
c) relatório de contribuição do INSS;  
d) carnê de contribuição para o Instituto Nacional do 
Seguro Social - INSS;  
e) extratos de pagamento de vencimentos ou 
benefícios pagos por órgãos ou entidades públicas; 
f) declaração escrita, assinada pelo declarante ou por 
pessoa que se responsabilize pela informação, de que Identificador: 310033003600320039003A00540052004100 Conferência em www3.al.es.gov.br/autenticidade.
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tenha renda individual inferior a dois salários-
mínimos ou familiar inferior a três salários mínimos. 

Art. 16. Findo o período previsto no art. 15 desta Lei 
Complementar, a CETURB/ES poderá, a seu critério, 
manter a aceitação da Carteira de Passe Livre 
Interestadual para concessão da gratuidade à pessoa 
com deficiência.  
 
Art. 17. Esta Lei Complementar entra em vigor 30 
(trinta) dias após a data da publicação. 
 
 

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
GABINETE DO GOVERNADOR 

 
MENSAGEM Nº 096/2018 

 
Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia 
Legislativa 
Deputado Erick Musso 

 
Encaminho à apreciação da Assembleia 

Legislativa, o incluso Projeto de Lei Altera a 
 que define 

as taxas devidas ao Estado em razão do exercício 
regular do Poder de Polícia e dá outras providências. 

 
O presente projeto visa adequar a 

legislação, em consonância com a agenda de 
desburocratização do Espírito Santo, em 
implementação por meio do Programa Estadual 
Simplifica-ES, destinado à melhoria do ambiente de 
negócios por meio de ações de simplificação e 
desburocratização dos atos de registro, inscrição, 
alteração, legalização e baixa de pessoas jurídicas e 
de integração em sistemas informatizados, 
compartilhamento de informações e modernização 
dos serviços públicos prestados ao contribuinte. 

 
As alterações propostas refletem o 

atendimento de demandas da Secretaria de Estado de 
Desenvolvimento  SEDES, Secretaria de Estado da 
Saúde  SESA e do Corpo de Bombeiros Militar do 
Estado do Espírito Santo  CBMES, relativamente 
aos seguintes aspectos: 

 
1) adequação à legislação federal vigente, 
relativamente às isenções inerentes ao  
Microempreendedor Individual (MEI); 
2) atendimento às demandas dos municípios, 
junto ao CBMES, com isenção do pagamento das 
taxas para análise de projeto de proteção contra 
incêndio e pânico nos órgãos municipais, mediante 
termos estabelecidos em convênios; 
3) possibilidade de cobrança de taxa pele 
realização de alguns serviços não emergenciais, 
demandados rotineiramente ao CBMES; 
4) instituição da Taxa de Monitoramento Anual 
do Risco Sanitário (TMARS), quando a periodicidade 
do Alvará, Licença e Autorização Sanitária for 

superior a um ano, na forma permitida pela Lei nº Lei 
6.066, de 30/12/1999, com a alteração dada pela Lei 
nº 10.870, de 03/07/2018. 

 
Importante ressaltar que não haverá 

majoração de obrigação tributária imposta ao 
contribuinte, tendo em vista que, em relação aos 
serviços do CBMES, refere-se ao atendimento de 
demandas não emergenciais, ou seja, não se trata dos 
serviços emergenciais, inerentes à função 
institucional do órgão, mas de possibilidade de 
atendimentos às demandas dos cidadãos, com a 
correspondente cobertura dos custos operacionais 
dispendidos; em relação à TMARS, atualmente esta 
taxa já está instituída em periodicidade anual.  

 
Contudo, mesmo não se tratando de 

majoração de obrigação tributária, em observância ao 
princípio da anterioridade, as alterações relativas às 
alterações das taxas, entrarão em vigor a partir de 01 
de janeiro de 2019.  

 
Diante das considerações acima 

expostas, Senhor Presidente e Senhores Deputados, 
solicito o empenho de Vossas Excelências no sentido 
de aprovar o presente Projeto de Lei. 

 
Vitória, 16 de julho 2018. 
 

PAULO CESAR HARTUNG GOMES 
Governador do Estado 

 
PROJETO DE LEI Nº 187/2018 

 
Altera a Lei nº 7.001, de 27 de 
dezembro de 2001. 

 
Art. 1º O art. 3º da Lei nº 7.001, de 27 de dezembro 
de 2001, que define as taxas devidas ao Estado em 
razão do exercício regular do poder de polícia ou pela 
utilização efetiva ou potencial de serviços públicos 
específicos e divisíveis prestados ao contribuinte ou 
postos a sua disposição, passa a vigorar com as 
seguintes alterações: 
 

Art. 3º (...) 
(...) 
XV - as solicitações para realização de 
análise de projetos, de vistorias, de perícias 
de incêndio e explosões em locais de sinistro 
e de preventivos do Corpo de Bombeiros 
Militar para os órgãos dos poderes públicos 
municipais, desde que o Município tenha 
firmado convênio com a Corporação; 
(...) 
XX - as solicitações para realização de 
licenciamento e renovação de licenciamento 
de edificações ou áreas de risco para o 
microempreendedor individual nos termos da 
legislação em vigor; 
(...) Identificador: 310033003600320039003A00540052004100 Conferência em www3.al.es.gov.br/autenticidade.


