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LEI N" 705/2005 

CONCEDE ISEN(:AO DE PAGAMENTO 
DE PASSAGEM AS PESSOAS 
PORTADORAS DE DEFICIENCIA 
FISICA, AUDITIV A, VISUAL E 
MENTAL, NAS EMPRESAS DE 
TRANSPORTE COLETIVO QUE 
TRAFEGAM NO MUNICIPIO DE 
A TILIO VIV ACQUA-ES. 

0 Presidente da Ciimara Municipal de Atilio Vivacqua, Estado do Espirito 
Santo, fa9o saber que a Camara Municipal APROV A e eu PROMULGO a 
seguinte Lei: 

Art. l" - Ficam, as empresas concessionar1as de transporte coletivo que 
operam os serviyos do municipio de Atilio Vivacqua, obrigadas a conceder a 
isenyao de pagamento de tarifa, as pessoas comprovadamente carentes 
portadoras de deficiencias fisicas, auditiva, visual e mental. 

Art. 2" - As pessoas portadoras de deficiencia serao cadastradas pela 
Secretaria Municipal de Ayao Social e Educayao, para obtenyao da isenyao do 
pagamento da tarifa, mediante o cumprimento das seguintes condiyoes: 

Paragrafo l"- A comprova9iio da situa9iio do interessado (comprovadamente 
carentes), atraves de declara,ao emitida pela Associa,ao dos Deficientes 
Fisicos de Atilio Vivacqua-ES, se houver. 

Paragrafo 2" - A apresenta9ao de atestado medico que comprove ser o 
interessado portador das deficiencias de que trata o artigo 1 o 

Art. 3" - Apos cadastramento, os benefici>irios receberao da Secretaria 
Municipal de A\'iio Social e Educa,ao, uma carte ira de identificayilo que 
deveni ser apresentada nos coletivos, para efeito de imediata concessao do 
beneficia constante no artigo I" da presente lei. 
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Paragrafo Unico - Aos beneficiaries sera pennitido a entrada pela parte 
dianteira, com a imediata apresentayao da carteira especial de identificayiio, 
mencionada no artigo anterior. 

Art. 4" · 0 controle do transporte dos beneficiaries da presente Lei sera 
rigorosamente exercido pela Secretaria Municipal de A9ao Social e Educa9iio, 
que adotara todas as medidas que se fizerem necessarias para o cumprimento 
desta Lei. 

Art. 5" - A inobservancia das obriga96es decorrentes desta Lei, acarreta ao 
infrator as seguintes penalidades conforme a gravidade da falta: 
a - Advertencia; 
b- Multa; 
c - Cancelarnento da concessao; 

Paragrafo Unico - Quando o infrator praticar, simultaneamente, duas ou 
mais infrayoes, ser-lhe-ao aplicadas, relativamente, as penalidades em que 
haja incorrido. 

Art. 6" - Fica expressarnente determinado no rodape das carteiras, a titulo de 
esclarecimento, o mimero e seus dizeres, da Lei Federal n' 8.899, de 29 de 
junho de 1994, que "Concede passe livre as pessoas portadoras de deficiencia 
no sistema de transporte coletivo interestadual, que diz respeito a passe-livre 
para portadores de deficiencia". 

Art 7'- Esta lei entrara em vigor na data da sua publicayiio. 

Art. 8"- Revogam-se as disposiyoes em contrario. 

Atilio Vivacqua-ES, 23 de agosto de 2005. 

V ALDECI ~ IROS CASIMIRO Pre~ da Camara 
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