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ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

 

DIRETORIA DE REDAÇÃO – DR 

ESTUDO DE TÉCNICA LEGISLATIVA 

 

Visando adequar o Projeto de Lei nº 607/2020 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 607/2020 

 

Estabelece normas para a promoção da 

acessibilidade de pessoas com mobilidade 

reduzida no Estado do Espírito Santo. 

 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

 

DECRETA: 

 

 

Art. 1º Ficam estabelecidas nesta Lei as normas para a promoção da acessibilidade de pessoas 

com mobilidade reduzida no Estado do Espírito Santo. 

 

Art. 2º Fica assegurado às pessoas com mobilidade reduzida o atendimento preferencial nos 

seguintes estabelecimentos: 

 

I - repartições públicas estaduais; 

 

II - sociedades de economia mista, empresas públicas, autarquias e fundações mantidas pelo 

Estado; 

 

III - instituições financeiras estaduais; 

 

IV - hospitais, laboratórios de análises clínicas e unidades sanitárias, estaduais ou 

conveniados. 

 

Art. 3º Os estabelecimentos bancários devem disponibilizar assentos nas filas especiais para 

as pessoas de que trata esta Lei. 

 

Art. 4º Nos estacionamentos, externos ou internos, dos centros comerciais, bem como de 

outras edificações de uso público ou de uso coletivo, devem ser reservadas vagas, 

devidamente identificadas, para veículos que transportem crianças de colo, de até 1 (um) ano 

de idade. 

 

Parágrafo único. A reserva de vagas adicionais previstas no caput será identificada na 

mesma sinalização destinada às vagas já reservadas para veículos que transportem pessoa com 

deficiência física, idosos e gestantes. 
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Art. 5º É fixado o prazo de até 180 (cento e oitenta) dias, a contar da publicação desta Lei, 

para o cumprimento das normas estabelecidas. 

 

Art 6º O Poder Executivo poderá regulamentar esta Lei para garantir a sua execução e 

fiscalização. 

 

Art. 7º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.” 

 

Sala das Sessões, 17 de dezembro de 2020. 

 

 

JOSÉ ESMERALDO 

DEPUTADO ESTADUAL 

 

 

 

Em 08 de fevereiro de 2021. 

 

 

_______________________ 

Wanderson Melgaço Macedo 

Diretor de Redação – DR 

 

 
Luciana/Ayres/Ernesta 

ETL nº 09/2021 
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