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Vitória (ES), Sexta-feira, 15 de Dezembro de 2017.
LEI COMPLEMENTAR Nº 875

Altera a Lei Complementar nº 799, de 12 de junho de 2015.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Faço saber que a Assembleia Legislativa decretou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º O Anexo II, a que se refere o § 2º do art. 7º da Lei Complementar nº 799, de 12 de junho de 2015, alterado pelo art. 5º da Lei Complementar 
nº 841, de 15 de dezembro de 2016, passa a vigorar com a redação do Anexo Único desta Lei Complementar.

Art. 2º Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio Anchieta, em Vitória,  14  de dezembro de 2017.

PAULO CESAR HARTUNG GOMES
Governador do Estado

ANEXO ÚNICO, a que se refere o art. 1º desta Lei Complementar

“ANEXO II, a que se refere o § 2º do art. 7º da LC nº 799, de 2015, alterado pelo art. 1º desta Lei Complementar
Nomenclatura Ref. Quant. Valor

(R$)
Valor Total (R$)

Direção Escolar de Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio em Turno Único. FGDE-01 35 3.418,21 119.637,35
Coordenador Pedagógico de Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio em Turno Único. FGCP-01 35 2.050,92 71.782,20
Coordenador Administrativo e Financeiro de Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio em 
Turno Único.

FGCA-01 35 2.050,92 71.782,20

Coordenador de Secretaria Escolar de Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio em Turno 
Único.

FGCS-01 35 1.025,46 35.891,10

TOTAL GERAL  140”(NR)  

Protocolo 365283

LEI COMPLEMENTAR Nº 876

Dispõe sobre o Sistema 
de Transporte Rodoviário 
Intermunicipal de Passageiros do 
Estado do Espírito Santo - SITRIP/
ES.

O GOVERNADOR DO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO
Faço saber que a Assembleia 
Legislativa decretou e eu sanciono 
a seguinte Lei:

Art. 1º O Sistema de Transporte 
Rodoviário Intermunicipal de 
Passageiros do Estado do Espírito 
Santo - SITRIP/ES tem por 
finalidade definir e executar a 
política de transporte intermunicipal 
de passageiros, em consonância 
com o art. 227 da Constituição do 
Estado do Espírito Santo.

Parágrafo único. Integram o 
SITRIP/ES as estações rodoviárias 
e os serviços intermunicipais de 
transporte coletivo rodoviário 
de passageiros concessionados 
e autorizados, não abrangidos 
pelo Sistema de Transporte da 
Região Metropolitana Coletivo de 
Passageiros.

Art. 2º O serviço de transporte 
rodoviário intermunicipal de 
passageiros, compreendido como 
o conjunto de atividades que 
possibilita a oferta de transporte 
entre municípios situados no Estado 
do Espírito Santo, classifica-se em:

I - transporte concessionado; e

II - transporte autorizado.

Parágrafo único. Para fins do 
disposto nos incisos I e II deste 
artigo, considera-se:

I - transporte concessionado: 
transporte público rodoviário 
intermunicipal coletivo de 
passageiros, de utilidade 
pública, acessível a toda a 
população mediante pagamento 
individualizado, com deslocamentos 
entre dois ou mais municípios do 
Estado do Espírito Santo;

II - transporte autorizado: 
serviço de transporte rodoviário 
intermunicipal, individual ou 
coletivo, de passageiros para 
fretamento eventual ou turístico, 
fretamento contínuo entre dois 
ou mais municípios do Estado do 
Espírito Santo.

Art. 3º São diretrizes do SITRIP/
ES:

I - acessibilidade universal;
II - equidade no acesso dos 
cidadãos ao transporte público;

III - eficiência, eficácia e 
efetividade na prestação dos 
serviços de transporte público;

IV - gestão democrática;

V - segurança nos deslocamentos 
das pessoas;

VI - justa distribuição dos benefícios 
e ônus decorrentes do uso dos 
diferentes modos e serviços;

VII - uso de inovações tecnológicas 
para melhoria da qualidade do 
serviço, obedecendo à legislação 
vigente; e

VIII - respeito às questões 
ambientais e sociais.

Art. 4º O Estado do Espírito Santo 
poderá delegar para terceiros, 

por meio de outorga, precedida 
de licitação na modalidade 
concorrência, a prestação e a 
exploração de serviços públicos do 
SITRIP/ES.

Parágrafo único. As concessões 
de serviços de que trata esta Lei 
Complementar sujeitar-se-ão à 
direção e fiscalização pelo Poder 
Público Estadual concedente, à 
legislação nacional de concessões, 
bem como ao órgão regulador 
dos serviços concessionados, 
observados os limites de sua 
competência.

Art. 5º O SITRIP/ES, na sua 
organização e concessão, 
observará os princípios de mercado 
e contará com mecanismos 
públicos para aferição de qualidade 
e boa prestação de serviços 
com indicadores necessários e 
vinculados à administração, aos 
terceiros outorgados e à gestão do 
Sistema.

Art. 6º Para efeitos desta Lei 
Complementar, considera-se:

I - Outorga: instrumento legal no 
qual o Estado do Espírito Santo, 
por meio do órgão ou entidade 
competente, delega a prestação 
de serviços de sua competência 
para terceiros e fixa os limites 
e as condições econômicas e 
operacionais gerais, necessárias 
ao cumprimento dos dispositivos 
constitucionais relativos à 
prestação do serviço público que 
será concedido nos termos da Lei 
Complementar e dos respectivos 
editais;

II - Mercado: o conjunto de 
pessoas capazes de gerar uma 
demanda economicamente viável 

de transporte público intermunicipal 
coletivo de passageiros numa 
determinada região a outra 
do Estado do Espírito Santo, 
preservado o equilíbrio econômico 
e financeiro; e

III - Serviço Intermunicipal: 
serviço de transporte de 
passageiros intermunicipal 
realizado por meio de itinerário 
definido, por veículo de transporte 
coletivo, entre dois pontos, 
caracterizados como início e fim do 
trajeto, em frequência de horários 
determinados, remunerado pelo 
usuário por meio de pagamento 
de tarifa, caracterizando serviço de 
transporte coletivo de passageiros.

Art. 7º O Poder Concedente 
deverá, previamente, fixar as 
regras de entrada e de saída do 
Sistema e quantificar, para efeitos 
de outorga, os valores financeiros 
e patrimoniais a serem aportados 
e/ou compensados por e entre 
operadores do Sistema, em 
benefício do equilíbrio financeiro do 
mercado.

§ 1º Deverão ser observados 
os critérios fixados na Lei de 
Concessões, incluindo-se, para 
efeitos de apropriação patrimonial, 
a observação das regras de 
sucessão trabalhista e fiscal, 
especialmente na apuração dos 
patrimônios a serem transferidos 
e para constituição dos valores de 
outorga.

§ 2º Compete ao órgão gestor e/
ou regulador definir as regras de 
retrocessão ao sistema anterior, 
observada previamente a 
existência de dados operacionais 
e econômicos que justifiquem tal 
necessidade e que apontem a 
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