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EMENDA SUPRESSIVA Nº ____/2022 

 

 

 
Emenda supressiva ao Projeto de Lei 
Complementar nº 13 de 2022, de autoria do 
Governo do Estado que “Altera a Lei 
Complementar nº 677, de 04 de março de 
2013, para reestruturar a carreira de 
Assistente de Gestão, e dá outras 
providências”. 

 

 
A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  

 
DECRETA: 

 
 

 
Art. 1º Fica suprimido o art. 6º do referido Projeto de Lei Complementar, renumerando-se os 

demais. 

 

Sala das sessões, 28 de março de 2022. 

 

IRINY LOPES 

DEPUTADA ESTADUAL (PT/ES) 

 

 

JUSTIFICATIVA 

O Departamento Estadual de Trânsito é uma entidade executiva de trânsito e possui as 

atribuições elencadas no art. 22 do Código de Trânsito Brasileiro. 

Autenticar documento em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
com o identificador 3100330038003100300034003A005000, Documento assinado 
digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves 

Públicas Brasileira - ICP - Brasil.
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A atribuição da para o exercício da segurança viária compete aos órgãos ou entidades 

executivos dos Estados, Do Distrito Federal e do Municípios e seus agentes de trânsito, 

estruturados em carreira, o que não afasta as atribuições dos demais integrantes do Sistema 

Nacional de Trânsito, como a Polícia Militar, em cuidar da segurança viária nem da Guarda 

Municipal, conforme já reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal.  

O órgão executivo estadual a que se refere o inciso II, § 10º, do art. 144 da Constituição Federal 

abrange o Departamento Estadual de Trânsito.  

Nesta linha de raciocínio, o Estado do Espírito Santo – Detran/ES já possui uma Lei 

Complementar nº 890/2018 que regulamenta a carreira de seus servidores com suas 

respectivas atribuições, vinculadas e atreladas ao Código de Trânsito Brasileiro, não havendo 

qualquer necessidade de reestruturação de carreira de gestão proposta. 

Notadamente, porque os servidores não desempenham atividades transversais, mas sim 

finalísticas, que em nada se adequa ao projeto sugerido, portanto, trata-se de um servidor 

efetivo para exercer funções de trânsito, previstas no CTB, com diversas especializações na 

área, inclusive. 

Diante do até aqui explanado, considerando que não há aumento de despesa e nem matéria 

estranha ao projeto, pugna-se pela retirada dos assistentes de trânsito do Projeto de Lei 

Complementar 13/2022. 

Sala das sessões, 28 de março de 2022. 

 

                                                                                   IRINY LOPES 

DEPUTADA ESTADUAL (PT/ES) 
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