
 

 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

 

DIRETORIA DE REDAÇÃO – DR 

ESTUDO DE TÉCNICA LEGISLATIVA 

 

Visando adequar o Projeto de Lei Complementar nº 41/2021 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 COMPLEMENTAR Nº 41/2021 

 

Altera a redação de dispositivos da Lei 

Complementar nº 971, de 14 de julho de 2021, 

estendendo o benefício da gratuidade nos 

ônibus intermunicipais aos veículos do serviço 

executivo. 

 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

 

DECRETA: 

 

Art. 1º A Lei Complementar nº 971, de 14 de julho de 2021, passa a vigorar com as seguintes 

alterações: 

 

“Art. 1º (...) 

(...) 

§ 2º Nos dias em que não houver a oferta dos serviços convencional e 

executivo, na linha de interesse do beneficiário desta Lei 

Complementar, será concedida a gratuidade aqui disciplinada, no 

serviço que estiver sendo ofertado com maior frequência. 

§ 3º A gratuidade conferida no caput compreende a reserva de 2 

(duas) vagas gratuitas para os maiores de 65 (sessenta e cinco) anos e 

de 2 (duas) vagas gratuitas para as pessoas com deficiência em cada 

veículo dos serviços convencional e executivo, ou de outros serviços, 

conforme previsto no § 2º, desde que atendidas às condições e pré-

requisitos definidos nesta Lei Complementar e em Decretos e Normas 

Complementares emitidas pela CETURB/ES para disciplinar o 

assunto. 

(...).” (NR) 
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ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

 

“Art. 8º As empresas operadoras deverão reservar e manter, em todos 

os horários dos serviços convencionais e executivos intermunicipais, 

com ou sem caráter urbano, prestados no âmbito do SITRIP, que 

forem definidos pela CETURB/ES em norma complementar, os 

assentos dos veículos em operação, 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, observada a mesma regra do § 2º do art. 1º desta Lei 

Complementar.” (NR) 

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

 

Sala das Sessões, 26 de novembro de 2021.  

 

SERGIO MAJESKI 

DEPUTADO ESTADUAL – PSB 

 

 

 

Em 30 de novembro de 2021.  

 

__________________________ 

Luciana Maria F. O. de Souza 

Diretor de Redação – DR  

(Em Exercício) 

 
Ernesta/Luciana 

ETL nº 741/2021 
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