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EMENDA SUBSTITUTIVA Nº ____ /2018 

 

AO PROJETO DE LEI Nº 268/2017 

 

 
Altera o Projeto de Lei nº 268/2017, que passa a vigorar com a seguinte redação: 

 

PROJETO DE LEI Nº           /2018 
 

Consolida a legislação em vigor referente 

às semanas e aos dias/correlatos estaduais 

comemorativos de relevantes datas e de 

assuntos de interesse público, no âmbito 

do Estado. 

 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  

 

D E C R E T A: 

 

Art. 1º - Esta Lei consolida toda a legislação em vigor referente às semanas e aos 

dias/correlatos estaduais comemorativos de relevantes datas e de assuntos de interesse 

público, no âmbito do Estado, conforme previsto no Anexo Único. 

 

Art. 2º - Toda a legislação, devidamente instituída, em vigor será consolidada a 

partir da publicação desta Lei, de acordo com o previsto no art. 1º, devendo qualquer 

inclusão ou revogação de semana e/ou de dia/correlato comemorativo, obrigatória e 

exclusivamente, ser realizada por meio de alteração dos Anexos da presente Lei. 

 

Art. 3º - As comemorações das semanas e dos dias/correlatos previstos nesta Lei 

terão como objetivo a ampla divulgação dos assuntos de interesse público neles 

contidos, por meio de palestras, seminários, cursos, livros, cartilhas, panfletos, 

reuniões públicas, dentre outros. 

 

Art. 4º - A Semana Estadual de Doação de Leite Humano, a ser realizada, 

anualmente, de 19 a 25 do mês de maio, tem por finalidade sensibilizar a sociedade da 
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importância do ato de doação de leite humano, com a realização de debates, palestras 

e seminários visando ao aumento da doação de leite materno. 

§ 1º A Administração Pública Estadual, em conjunto com as Unidades de Bancos 

de Leite Humano do Estado, Postos de Coleta de Leite Humano, Hospital Amigo da 

Criança, organizações da sociedade civil e demais instituições públicas e privadas, 

realizará campanhas, debates e reflexões sobre o tema. 

§ 2º A efetivação da Semana Estadual de Doação de Leite Humano fica a cargo 

dos órgãos competentes do Poder Executivo em consonância com os Poderes 

Legislativo e Judiciário e entidades da sociedade civil. 

 

Art. 5º - Para que as solenidades comemorativas do Dia Estadual do Motociclista, 

a ser comemorado, anualmente, em 27 de julho, ocorram com maior brilhantismo, a 

Secretaria de Estado do Desenvolvimento de Infra-Estrutura e dos Transportes deverá 

promover, no decorrer da semana anterior ou posterior a 27 de julho, eventos pelos 

quais os motociclistas sejam conscientizados acerca de seus direitos e deveres. 

Parágrafo único. Independentemente da programação realizada pela Secretaria 

de Estado do Desenvolvimento de Infra-Estrutura e dos Transportes, a Associação dos 

Trabalhadores e Autônomos Condutores de Motocicletas e Triciclos no Estado do 

Espírito Santo e demais entidades interessadas, poderão realizar atividades esportivas, 

sociais, culturais e outras, que façam parte das comemorações alusivas ao Dia do 

Motociclista. 

 

Art. 6º - No Dia Estadual de Incentivo à Adoção, a ser comemorado, anualmente, 

no dia 1º (primeiro) de outubro, será feita campanha de conscientização a ser 

promovida pelo Poder Executivo através de seus órgãos competentes, com a 

participação de entidades particulares, Organizações Não Governamentais - ONGs, 

igrejas e da sociedade em geral, com o fim de estimular a adoção de crianças e 

adolescentes.  A campanha envolverá basicamente a distribuição de panfletos em vias 

públicas e realização de palestras em local a ser escolhido, podendo ser acrescida de 

outras atividades voltada para o tema. 

 

Art. 7º - O Dia Estadual do Pescador, a ser comemorado, anualmente, no dia 29 

de junho, Dia Nacional do Pescador, tem como objetivo: 

I - aprimorar as técnicas de pesca, incentivando a preservação de espécie 

marítimas, respeitando o seu período de reprodução; 
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II - conscientizar o pescador de sua importância, como fonte da crescente 

economia do país no setor da pesca; 

III - sensibilizar os diversos segmentos da sociedade sobre o papel e a respectiva 

importância do pescador. 

Parágrafo único. O Poder Executivo, por meio de seus órgãos competentes 

promoverá atividades como palestras, cursos, incentivando ainda mais a profissão de 

pescador. 

 

Art. 8º - Na comemoração da Semana da Ciência e da Tecnologia, a ser 

realizada, anualmente, na 3ª (terceira) semana do mês de setembro, serão realizadas 

conferências, exposições de livros e projeções de filmes científicos nas escolas 

primárias e de nível médio superior do Estado. 

§ 1º O Governo do Estado promoverá entendimentos junto a Universidade 

Federal do Espírito Santo e Instituto de Pesquisas e Federação da Indústria, no sentido 

de possibilitar o estabelecimento de convênios para que aquelas entidades participem 

da Semana da Ciência e da Tecnologia. 

§ 2º Será obrigatório nas escolas públicas a realização de concurso sobre 

assuntos relacionados com a ciência e sua aplicação tecnológica, durante a 

comemoração. 

 

Art. 9º - A Semana de Prevenção ao Uso Indevido de Drogas, a ser realizada, no 

período de 05 a 12 de novembro, deverá contar com a participação dos Poderes 

Executivo, Legislativo e Judiciário. 

§ 1º Cabe ao Poder Executivo tomar a iniciativa de constituir Comissão Especial 

com seis membros, responsável pela implantação e implementação da Semana de 

Prevenção ao Uso Indevido de Drogas. 

§ 2º A Comissão Especial será constituída pelos seguintes órgãos: 

I – Secretaria de Estado da Educação; 

II – Secretaria de Estado da Saúde; 

III – Secretaria de Estado da Justiça e da Cidadania; 

IV – Secretaria de Estado da Segurança Pública; 

V – Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo; e 

VI – Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo. 

§ 3º Da Comissão Especial poderão participar organizações não governamentais 

de notória atuação na área. 
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Art. 10 -  Na programação da Semana dos Direitos Humanos, a ser comemorada, 

anualmente, nos estabelecimentos do Sistema Estadual de Ensino no Estado, na 

semana que contiver o dia 10 de dezembro, constarão, debates, mostras, exibições 

artísticas e culturais, tribunais populares e tribunas livres, dentre outros eventos, 

devendo, obrigatoriamente, contemplar as múltiplas opiniões a respeito do tema em 

questão. 

§ 1º A Secretaria Estadual de Educação ficará responsável pela organização da 

Semana Estadual dos Direitos Humanos, devendo programá-la em conjunto com a 

Secretaria Estadual da Justiça e da Cidadania. 

§ 2º Para a organização da Semana Estadual dos Direitos Humanos as 

Secretarias Estaduais envolvidas deverão buscar ainda colaboração das entidades de 

Direitos Humanos, Ordem dos Advogados do Brasil, Universidade Federal do Espírito 

Santo e outras faculdades de ensino, bem como dos demais Poderes Constituídos e os 

Colegiados de cada Unidade de Ensino, estimulando a participação da comunidade 

em geral. 

 

Art. 11 - As comemorações alusivas ao Dia Estadual da Cidadania, a ser 

comemorado, anualmente, no dia 29 do mês de setembro, compreendem a realização 

de seminários, debates, campanhas e outras atividades que visem a promover os 

direitos do cidadão e a convocação de toda a sociedade para a prática de atos que 

promovam o exercício e a construção da cidadania. 

§ 1º Os órgãos públicos ligados à área de educação promoverão Programas de 

Inserção de Direitos e Cidadania nas escolas públicas estaduais de ensinos 

fundamental e médio. 

§ 2º O conteúdo pedagógico dos programas citados no § 1º versará, 

prioritariamente, sobre a defesa dos direitos fundamentais e seus respectivos deveres, 

as garantias individuais, os direitos do consumidor, da criança, do adolescente, da 

mulher e a proteção do meio ambiente, dentre outros temas. 

§ 3º Para a realização dos eventos, o Poder Executivo poderá celebrar acordos 

com municípios e entidades da sociedade civil organizada interessados em participar 

das comemorações, bem como de firmar convênios com as faculdades de direito 

existentes no Estado objetivando a cessão de universitários, a título de estágio, para 

ministrarem as aulas e palestras, além de atuarem na tutoria e monitoria dos 

Programas de Inserção de Direitos e Cidadania. 
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Art. 12 -  São objetivos da Semana de Conscientização sobre o Uso Adequado das 

Novas Tecnologias de Informação e Comunicação, a ser realizada anualmente na 

terceira semana de maio: 

I - promover a conscientização sobre ergonomia, saúde, segurança de dados, 

conteúdos impróprios e formas de proteção contra atitudes ilícitas favorecidas pelo 

ambiente virtual; 

II - fomentar o debate acerca do direito de acesso à internet, da garantia à 

liberdade de expressão, comunicação e manifestação e da proteção dos direitos 

individuais e coletivos no ambiente virtual; 

III - incentivar o uso adequado das novas tecnologias de informação e 

comunicação em atividades de trabalho, lazer e entretenimento; 

IV - fomentar a discussão sobre as consequências do uso das novas tecnologias 

de informação e comunicação para o indivíduo, as relações sociais e o meio ambiente; 

V - identificar ações e projetos bem-sucedidos na promoção de cuidados no uso 

das novas tecnologias de informação e comunicação. 

Parágrafo único.  Deverão ser realizadas, nos estabelecimentos de ensino e nos 

órgãos e entidades da administração pública estadual, campanhas e palestras a serem 

proferidas por profissionais das áreas relacionadas aos temas debatidos. 

 

Art. 13 - A Semana Estadual da Qualidade da Merenda Escolar, a ser realizada, 

anualmente, na última semana do mês março, deverá ser amplamente divulgada e 

tem como objetivo: 

I - conscientizar os alunos e a população sobre a importância da qualidade e 

diversidade da merenda escolar destinada à clientela da rede pública estadual de 

ensino; 

II - estimular a formação de práticas alimentares saudáveis e seguras, 

contribuindo para o crescimento, o desenvolvimento, a aprendizagem e o rendimento 

escolar dos alunos; 

III - fortalecer as ações de monitoramento da situação alimentar, nutricional e 

das condições higiênico-sanitárias;  

IV - prevenir e controlar os distúrbios nutricionais e as doenças associadas à 

alimentação e nutrição. 

 

Art. 14 - Na Semana Estadual da Mobilização Social pela Educação, a ser 

comemorada, anualmente, na semana que inclui o dia 28 de abril, serão 
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desenvolvidas atividades para a mobilização social pela educação e tem como 

objetivos: 

I - conscientizar a sociedade, sobretudo os pais e educadores, sobre a importância 

do acompanhamento da vida escolar das crianças e dos adolescentes; 

II - incentivar a formação de grupos voltados para as questões sócio-

educacionais, respaldadas pela identidade sociocultural, nas instituições públicas e 

privadas; 

III - incentivar a participação comunitária, ativa e permanente, na defesa da 

qualidade da educação como um valor inseparável do exercício da cidadania; 

IV - promover o acesso democrático às informações sobre métodos educacionais, 

incluindo as pessoas com necessidades especiais; 

V - incentivar a participação da sociedade na gestão democrática do ensino 

público; 

VI - promover a valorização do profissional da educação; 

VII - promover o respeito à liberdade e o apreço à tolerância, objetivando a 

erradicação da violência escolar. 

Parágrafo único - A universalidade da educação, como instrumento da 

democracia, deverá alcançar todas as localidades do Estado e todas as camadas sociais 

nele existentes. 

 

Art. 15 - A Semana Estadual do Índio, a ser comemorada, anualmente, no 

período compreendido entre os dias 12 e 19 do mês de abril, tem como objetivos: 

I – difusão de suas origens e tradições indígenas; 

II – preservação, manutenção e divulgação de sua cultura e idioma; 

III – ampliação da visibilidade de suas manifestações artísticas e artesanais; 

IV – conscientização sobre a situação atual dos povos indígenas e de seus 

descendentes; 

V – conhecimento das fases e procedimentos acerca da demarcação de suas 

terras. 

 

Art. 16. A Semana Estadual de Prevenção a Acidentes Tóxicos, a ser 

comemorada, anualmente, na última semana de abril, tem como objetivos: 

I - promover a divulgação, educação e alerta quanto aos riscos dos produtos 

intoxicantes;  

II - sensibilizar os diversos segmentos da sociedade, principalmente as empresas 

públicas e privadas, para os riscos de acidentes tóxicos causados por medicamentos, 
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agrotóxicos, plantas, animais peçonhentos e produtos domissanitários e industriais, 

principalmente em crianças. 

 

Art. 17 -  O Dia Estadual da Pesca de Arremesso, a ser comemorado, anualmente, 

no dia 1º do mês de junho, tem como objetivos: 

I - difusão do esporte no Estado e no circuito nacional; 

II - preservação, manutenção e divulgação; 

III - ampliação da visibilidade desta modalidade esportiva. 

 

Art. 18 -  O Dia Estadual de Lazer da Família, a ser comemorado, anualmente, no 

dia 07 do mês de setembro, tem como objetivos: 

I - estimular ações de valorização do lazer em família; 

II - promover debates e outros eventos sobre a importância do papel da família 

para o indivíduo; 

III - promover palestras sobre a responsabilidade da família no criar, cuidar, 

educar, proteger e garantir o desenvolvimento de suas crianças. 

 

Art. 19 - Considera-se para fins do Dia Estadual do Socorrista, Emergencista e 

Voluntário, a ser comemorado no dia 09 do mês de outubro: 

I - Socorrista: profissional habilitado para atendimento no suporte básico de vida 

na urgência, com atuação na emergência clínica; 

II - Emergencista: profissional graduado dedicado ao suporte intermediário em 

emergência clínica; 

III - Médico Emergencista: profissional graduado dedicado à emergência médica 

em suporte avançado; 

IV - Voluntário: força de auxílio complementar em casos de prevenção e 

combate a incêndios, resgates, calamidades públicas, inundações, desabamentos e 

socorro às vítimas de trânsito. 

 

Art. 20 - O Dia Estadual da Concertina e do Tocador de Concertina, a ser 

comemorado, anualmente, no terceiro domingo do mês de outubro tem como 

objetivos: 

I - promover a elevação cultural musical local; 

II - rememorar o legado que foi deixado pelos nossos antepassados que para cá 

vieram e desbravaram a terra; 
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III - despertar em nossas famílias o desejo de manter viva essa arte; 

IV - valorizar o tocador de concertina. 

Parágrafo único.  No Dia Estadual da Concertina e do Tocador de Concertina em 

comemoração, será promovido, sempre que possível, o evento denominado Festival 

Estadual de Concertina. 

 

Art. 21 - Na Semana Estadual de Conhecimento e Sensibilização sobre o 

Abandono Afetivo dos Idosos, a ser comemorada, anualmente, na primeira semana do 

mês de outubro, serão desenvolvidas atividades para o conhecimento, a 

conscientização e a sensibilização sobre o abandono afetivo dos idosos. 

Parágrafo único. São objetivos da Semana Estadual de Conhecimento e 

Sensibilização sobre o Abandono Afetivo dos Idosos: 

I - conscientizar a sociedade sobre a importância do afeto na vida dos idosos; 

II - envolver as pessoas idosas na elaboração das políticas públicas para maior 

adequação à singularidade do envelhecimento; 

III - incentivar a criação de atividades voltadas para os idosos, que atendam os 

mesmos de forma a levar entretenimento, diversão e lazer, nas instituições públicas e 

privadas; 

IV - incentivar a participação dos idosos nas atividades comunitárias; 

V - incentivar a participação da família no convívio com os idosos; 

VI - promover ações que visem ampliar os laços afetivos dos idosos com seus 

familiares; 

VII - promover o respeito aos idosos, com ações que os envolvam no convívio 

com a sociedade. 

 

Art. 22 - A Semana Estadual de Combate à Obesidade, a ser comemorada, 

anualmente, na semana do dia 11 do mês de outubro, tem como objetivos: 

I - demonstrar a importância e divulgar os métodos do combate à obesidade, por 

meio de exercícios regulares e alimentação saudável; 

II - recuperar a autoestima da pessoa obesa; 

III - promover a solidariedade ao próximo; 

IV - explicar o procedimento e a recomendação da cirurgia bariátrica; 

V - divulgar o Programa Estadual de Cirurgia Bariátrica do Governo do Estado. 

Parágrafo único -  Em celebração à Semana Estadual de Combate à Obesidade, 

poderão ser desenvolvidos e difundidos, pelas entidades representativas, ONGs e 

demais colaboradores, ações, eventos, projetos, divulgações e demais atividades 
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voltadas à conscientização sobre a importância do combate à obesidade e a realização, 

em alguns casos, de cirurgia bariátrica. 

 

Art. 23 - A Semana Estadual de Prevenção e Combate à Microcefalia, a ser 

realizada, anualmente, na semana do dia 18 do mês de outubro, terá por objetivo 

conscientizar a população por meio de procedimentos informativos, educativos, 

organizativos e palestras, a fim de que a sociedade venha conhecer melhor o assunto e 

debater sobre iniciativas de prevenção e combate à microcefalia. 

Parágrafo único - O Combate e a prevenção terão por finalidade debater e 

alertar sobre a desnutrição em gestantes, os riscos da gravidez em mães com HIV 

positivo e o consumo de cigarro, álcool ou drogas como cocaína e heroína durante a 

gravidez. 

 

Art. 24 - O Dia Estadual do MMA  (Artes Marciais Mistas) será celebrado, 

anualmente, no dia 12 do mês de novembro e com o objetivo de difundir o esporte, a 

data será comemorada com a realização de reuniões, competições, exposições, 

demonstrações e apresentações voltadas aos iniciantes e aos praticantes do esporte, 

bem como aos profissionais da área. 

§ 1º - Entende-se por artes marciais mistas a modalidade de luta esportiva que 

reúne técnicas de lutas diversas (boxe, jiu-jítsu, karatê, judô, muay thai, submission, 

dentre outras), e recebe a sigla em inglês MMA.  

§ 2º - Os clubes, as associações, as escolas, as academias e as entidades religiosas 

que proporcionarem a prática de MMA aos seus integrantes poderão realizar 

demonstrações públicas e competições, atendendo às especificações técnicas do 

esporte e às exigências da Administração, em conformidade com a legislação 

aplicável, quanto à concentração de público em eventos esportivos, à localização e à 

divulgação. 

§ 3º - É livre a atividade esportiva de MMA no Estado, visando torná-la acessível 

a todos os interessados, de modo que possa promover o desenvolvimento físico e 

emocional de crianças, adolescentes e adultos, e também o aprimoramento da 

cidadania e o avanço da qualidade de vida em todos os segmentos sociais.  

§ 4º - São objetivos específicos da atividade de MMA:  

I - oferecer práticas esportivas à população, conscientizando-a de sua 

importância e estimulando as crianças, os adolescentes e os adultos a manter 

interação no esporte, de maneira que contribua para o seu desenvolvimento integral;  
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II - proporcionar condições adequadas para a prática esportiva de qualidade;  

III - desenvolver em seus esportistas valores morais, direcionados à boa 

convivência social e à cidadania;  

IV - contribuir para a melhoria da capacidade física e da habilidade motora de 

seus praticantes;  

V - cooperar com o aperfeiçoamento da qualidade de vida dos principiantes, 

lutadores e treinadores, preocupando-se com a melhoria de sua autoestima, convívio 

social e saúde;  

VI - reduzir a exposição de seus praticantes a riscos sociais, tais como uso de 

drogas, prostituição, gravidez precoce, doenças sexualmente transmissíveis, 

criminalidade e trabalho infantil.  

 

Art. 25 - A Semana Estadual do Aleitamento Materno - SEAM, a ser 

comemorada, anualmente, de 1º a 7 de agosto, tem como objetivo: 

I - estimular atividades de promoção, proteção e apoio à amamentação; 

II - apoiar a mulher e conscientizá-la de seu papel como mãe e nutriz;  

III - sensibilizar os diversos segmentos da sociedade para que compreendam e 

apoiem a mulher que amamenta. 

 

Art. 26 - No Dia Estadual do Funcionário de Escola, a ser comemorado, 

anualmente, no dia 10 do mês de agosto, serão efetuadas comemorações em todas as 

escolas de ensino da rede pública, com os seguintes objetivos: 

I - conscientizar os trabalhadores desse segmento quanto a sua importância 

como educadores; 

II - consolidar o entendimento da identidade trabalhador/escola; 

III - garantir, incentivar e estimular sua constante profissionalização e 

valorização. 

IV - difundir junto à sociedade sobre a importância do papel dos funcionários 

das escolas na qualificação da educação. 

 

Art. 27 -  O Dia Estadual da Pessoa com Nanismo, que ocorrerá, anualmente, no 

dia 25 do mês de outubro, tem como objetivos: 

I – difundir informações e esclarecimentos sobre o nanismo; 

II – promover a inclusão profissional e a melhoria da qualidade de vida da 

pessoa com nanismo; 

III – combater a discriminação cometida contra as pessoas com nanismo. 
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Art. 28 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Art. 29 - Ficam revogadas as Leis nos: 1.385/1958; 2.364/1968; 2.723/1972; 

2.864/1974; 2.920/1974; 3.416/1981; 3.518/1983; 3.530/1983; 3.534/1983; 3.644/1984; 

3.661/1984; 3.663/1984; 3.665/1984; 3.701/1984; 3.710/1985; 3.721/1985; 3.728/1985; 

3.733/1985; 3.744/1985; 3.753/1985; 3.780/1985; 3.877/1986; 3.905/1987; 4.114/1988; 

4.153/1988; 4.162/1988; 4.218/1989; 4.356/1990; 4.396/1990; 4.600/1991; 4.614/1991; 

4.790/1993; 4.808/1993; 4.954/1994; 5.167/1995; 5.419/1997; 5.446/1997; 5.456/1997; 

5.492/1997; 5.054/1995; 5.141/1995; 5.677/1998; 5.696/1998; 5.710/1998; 5.727/1998; 

5.812/1998; 5.876/1999; 5.955/1999; 6.116/2000; 6.146/2000; 6.675/2001; 6.677/2001; 

6.772/2001; 6.837/2001; 6.849/2001; 6.893/2001; 6.920/2001; 7.053/2002; 7.138/2002; 

7.140/2002; 7.270/2002; 7.298/2002; 7.334/2002; 7.501/2003; 7.514/2003; 7.522/2003; 

7.534/2003; 7.545/2003; 7.566/2003; 7.579/2003; 7.655/2003; 7.663/2003; 7.701/2004; 

7.827/2004; 7.828/2004; 7.849/2004; 7.925/2004; 7.926/2004; 7.966/2005; 7.992/2005; 

7.993/2005; 8.052/2005; 8.054/2005; 8.058/2005; 8.070/2005; 8.072/2005; 8.105/2005; 

8.109/2005; 8.115/2005; 8.118/2005; 8.129/2005; 8.131/2005; 8.221/2005; 8.239/2005; 

8.275/2006; 8.287/2006; 8.302/2006; 8.307/2006; 8.311/2006; 8.378/2006; 8.485/2007; 

8.492/2007; 8.493/2007; 8.500/2007; 8.508/2007; 8.521/2007; 8.612/2007; 8.613/2007; 

8.615/2007; 8.654/2007; 8.671/2007; 8.774/2007; 8.776/2007; 8.779/2007; 8.799/2008; 

8.800/2008; 8.824/2008; 8.831/2008; 8.839/2008; 8.853/2008; 8.882/2008; 8.887/2008; 

8.954/2008; 8.955/2008; 9.092/2008; 9.093/2008; 9.123/2009; 9.125/2009; 9.127/2009; 

9.137/2009; 9.140/2009; 9.146/2009; 9.151/2009; 9.164/2009; 9.165/2009; 9.166/2009; 

9.169/2009; 9.170/2009; 9.171/2009; 9.172/2009; 9.173/2009; 9.215/2009; 9.258/2009; 

9.267/2009; 9.271/2009; 9.272/2009; 9.275/2009; 9.276/2009; 9.283/2009; 9.284/2009; 

9.299/2009; 9.300/2009; 9.301/2009; 9.302/2009; 9.307/2009; 9.308/2009; 9.310/2009; 

9.311/2009; 9.313/2009; 9.319/2009; 9.320/2009; 9.323/2009; 9.324/2009; 9.330/2009; 

9.331/2009; 9.332/2009; 9.336/2009; 9.363/2009; 9.364/2009; 9.370/2009; 9.379/2010; 

9.404/2010; 9.405/2010; 9.406/2010; 9.412/2010; 9.413/2010; 9.416/2010; 9.417/2010; 

9.446/2010; 9.448/2010; 9.456/2010; 9.466/2010; 9.470/2010; 9.476/2010; 9.477/2010; 

9.478/2010; 9.487/2010; 9.504/2010; 9.507/2010; 9.509/2010; 9.511/2010; 9.512/2010; 

9.513/2010; 9.532/2010; 9.540/2010; 9.541/2010; 9.549/2010; 9.550/2010; 9.551/2010; 

9.547/2010; 9.548/2010; 9.552/2010; 9.554/2010; 9.555/2010; 9.558/2010; 9.572/2010; 

9.578/2010; 9.579/2010; 9.586/2010; 9.594/2010; 9.595/2010; 9.635/2011; 9.636/2011; 

9.645/2011; 9.646/2011; 9.647/2011; 9.653/2011; 9.654/2011; 9.666/2011; 9.670/2011; 

9.688/2011; 9.689/2011; 9.695/2011; 9.743/2011; 9.744/2011; 9.745/2011; 9.746/2011; 
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9.783/2012; 9.801/2012; 9.805/2012; 9.812/2012; 9.819/2012; 9.831/2012; 9.839/2012; 

9.840/2012; 9.846/2012; 9.847/2012; 9.849/2012; 9.909/2012; 9.913/2012; 9.922/2012; 

9.954/2012; 9.962/2012; 9.963/2012; 9.978/2013; 9.983/2013; 9.984/2013; 9.985/2013; 

9.986/2013; 10.004/2013; 10.005/2013; 10.014/2013; 10.015/2013; 10.016/2013; 

10.040/2013; 10.043/2013; 10.057/2013; 10.059/2013; 10.062/2013; 10.071/2013; 

10.074/2013; 10.084/2013; 10.176/2014; 10.183/2014; 10.214/2014; 10.221/2014; 

10.222/2014; 10.230/2014; 10.231/2014; 10.237/2014; 10.246/2014; 10.254/2014; 

10.259/2014; 10.291/2014; 10.299/2014; 10.301/2014; 10.302/2014; 10.303/2014; 

10.313/2014; 10.325/2014; 10.374/2015; 10.375/2015; 10.385/2015; 10.403/2015; 

10.404/2015; 10.405/2015; 10.406/2015; 10.409/2015; 10.412/2015; 10.415/2015; 

10.417/2015; 10.418/2015; 10.419/2015; 10.420/2015; 10.425/2015; 10.426/2015; 

10.431/2015; 10.432/2015; 10.433/2015; 10.434/2015; 10.447/2015; 10.454/2015; 

10.456/2015; 10.457/2015; 10.472/2015; 10.480/2016; 10.482/2016; 10.483/2016; 

10.484/2016; 10.485/2016; 10.501/2016; 10.502/2016; 10.503/2016; 10.5052016; 

10.508/2016; 10.518/2016; 10.520/2016; 10.525/2016; 10.526/2016; 10.527/2016; 

10.528/2016; 10.534/2016; 10.535/2016; 10.539/2016; 10.552/2016; 10.553/2016; 

10.554/2016; 10.555/2016; 10.556/2016; 10.558/2016; 10.559/2016; 10.560/2016; 

10.565/2016; 10.567/2016; 10.594/2016; 10.595/2016; 10.602/2016; 10.603/2016; 

10.605/2016; 10.615/2016; 10.616/2016; 10.617/2016; 10.618/2016; 10.622/2017; 

10.623/2017; 10.636/2017; 10.637/2017; 10.639/2017; 10.641/2017; 10.658/2017; 

10.666/2017; 10.681/2017; 10.682/2017; 10.683/2017; 10.693/2017; 10.694/2017; 

10.703/2017; 10.704/2017; 10.706/2017; 10.707/2017; 10.712/2017; 10.716/2017; 

10.717/2017; 10.718/2017; 10.719/2017; 10.724/2017; 10.727/2017; 10.728/2017; 

10.741/2017; 10.746/2017; 10.751/2017; 10.758/2017; 10.769/2017; 10.770/2017; 

10.774/2017; 10.775/2017; 10.777/2017; 10.785/2017; 10.800/2018; 10.801/2018; 

10.803/2018; 10.810/2018 e 10.813/2018. 

 

 

 

Palácio Domingos Martins, em 16 de julho de 2018. 

 

 

Deputado MARCELO SANTOS 

Vice-Presidente da Assembleia Legislativa 
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Anexo Único, a que se refere o art. 1º desta Lei. 

DIA e SEMANA ESTADUAL/CORRELATOS 

DIA JANEIRO 

12 Dia Estadual do Cronista Capixaba. 

13 

Dia Estadual da Cultura Racional Capixaba.   

As autoridades estaduais concederão facilidades para a realização dos atos públicos comemorativos da 

data. 

27 Dia Estadual do Imigrante Alemão. 

27 Dia Estadual em Memória às Vítimas do Holocausto. 

28 Dia Estadual do Portuário. 

30 Dia Estadual do Comerciário. 

DIA FEVEREIRO 

03 Dia Estadual do Trabalhador Terceirizado. 

05 Dia Estadual da Mamografia. 

05 Dia Estadual do Perito Papiloscópico. 

10 Dia Estadual dos Produtores de Uvas e Vinhos. 

12 Dia Estadual da Síndrome Cri-Du-Chat. 

15 Dia Estadual do Poeta Capixaba. 

16 Dia Estadual de Luta contra a Poluição Atmosférica. 

16 Dia Estadual do Repórter. 

18 Dia Estadual do Yoga. 

20 Dia Estadual do Plantio de Árvores Nativas. 

21 

Dia Estadual do Imigrante Italiano.  

O Poder Executivo tomará as providências para que os estabelecimentos de ensino público e 

particular, nos níveis fundamental e médio, incorporem eventos ou atividades alusivas à data a seus 

calendários comemorativos. 
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23 Dia Estadual do Rotariano, preferencialmente, no dia 23 de fevereiro. 

26 Dia Estadual do Filósofo. 

27 Dia Estadual da Sukyo Mahikari. 

27 Dia Estadual dos Servidores ativos e inativos do Sistema Penitenciário. 

28 Dia Estadual do Marlim-Azul e declara o Marlim-Azul Peixe-Símbolo do Estado do Espírito Santo.  

- 

Dia Estadual de Conscientização sobre Doenças Raras, a ser comemorado, anualmente, no último dia 

do mês de fevereiro.   

Considera-se doença rara a patologia cuja prevalência em cada 100.000 (cem mil) habitantes 

corresponda a 65 (sessenta e cinco) casos, conforme recomendação da Organização Mundial da Saúde 

– OMS. 

DIA MARÇO 

08 Dia Estadual da Mulher. 

08 

Dia Estadual do “Não” à Violência Contra a Mulher. 

As entidades femininas promoverão, durante o dia, a apresentação de trabalhos, bem como a 

realização de palestras e outras atividades, com a participação da sociedade civil, com vistas à 

conscientização do tema. 

09 Dia Estadual do DJ. 

09 Dia Estadual da Ordem Internacional das Filhas de Jó. 

10 Dia do Metodismo Capixaba. 

10 Dia do Consultor do Tesouro Estadual. 

11 Dia Estadual dos Hospitais Filantrópicos. 

13 Dia Estadual de Combate à Corrupção. 

14 Dia Estadual de Atenção à Criança Prematura. 

14 Dia do Procurador do Estado no Espírito Santo. 

16 

Dia Estadual do Ouvidor.  

Quando recair em sábados, domingos ou feriados, as comemorações serão realizadas no primeiro dia 

útil subsequente. 
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18 Dia Estadual da Ordem DeMolay. 

20 Dia da Conscientização contra o “Bullying”. 

21 

Dia Estadual do Reflorestamento.  

Neste dia poderão ser realizadas ações de reflorestamento e combate ao desmatamento no território 

estadual. 

22 

Dia Estadual de Proteção ao Rio Doce.   

Quando recair em sábado, domingo ou feriado, as comemorações serão realizadas no 1º (primeiro) dia 

útil subsequente. 

22 Dia do Trabalhador e Trabalhadora em Saneamento Básico. 

22 Dia Estadual da Água. 

23 Dia do Acupunturista. 

24 

Dia Estadual da Luta contra o Crime Organizado no Espírito Santo, a ser lembrado, anualmente, no 

dia 24 de março, data de aniversário de falecimento do Juiz de Direito, Dr. Alexandre Martins de 

Castro Filho.  

O Poder Público Estadual promoverá palestras, debates e seminários sobre a necessidade do combate 

permanente ao crime organizado, suas causas e possíveis soluções. 

26 Dia Estadual do Vereador. 

26 Dia do Cacau. 

28 Dia Estadual da Consciência Ecológica. 

31 Dia da Comunidade Árabe. 

- Dia do Vigilheiro, a ser comemorado, anualmente, na última sexta-feira de março. 

- 

Dia Estadual da Inclusão Digital, a ser comemorado, anualmente, no último sábado do mês de março.   

Nessa data, os Poderes Públicos, através de seus órgãos ligados às áreas de tecnologia, informação e 

comunicação, promoverão seminários, simpósios, conferências e eventos que visem a divulgar todo o 

processo de evolução das áreas mencionadas, neste Estado, bem como os benefícios deles resultantes. 

- Dia Estadual do Missionário, a ser comemorado, anualmente, no segundo domingo do mês de março. 

- 
Semana da Mulher, a ser realizada, anualmente, no período que abrange o dia 08 de março, Dia 

Internacional da Mulher. 
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- 
Semana da Consciência e do Combate ao Assédio Moral no Trabalho, a ser comemorada na 1ª 

(primeira) semana de março, que coincide com o Dia Internacional da Mulher. 

- 
Semana de Prevenção às Drogas, ao Álcool e ao Fumo, na rede pública de ensino do Estado, a ser 

realizada na 1ª (primeira) semana do mês de março. 

- Semana do Rim, a ser comemorada, anualmente, na 2ª (segunda) semana do mês de março. 

- 
Semana Estadual do Jovem Empreendedor, a ser realizada, anualmente, na 2ª (segunda) semana do 

mês de março. 

- 
Semana Estadual de Conscientização à Proteção de Nascentes e Mananciais, a ser realizada, 

anualmente, na 3ª (terceira) semana do mês de março. 

- 
Semana de Conscientização sobre Transtornos de Aprendizagem, a ser comemorada, anualmente, na 

3ª (terceira) semana do mês de março. 

- Semana Estadual do Artesão, a ser comemorada, anualmente, no período de 12 a 19 do mês de março. 

- 
Semana de Conscientização do Uso Sustentável da Água nas escolas da rede pública estadual, a ser 

realizada, anualmente, na semana que abrange o dia 22 de março, Dia Internacional da Água. 

- 
Semana Estadual da Qualidade da Merenda Escolar, a ser comemorada, anualmente, na última 

semana do mês março. 

DIA ABRIL 

02 Dia Estadual de Conscientização sobre o Autismo. 

04 Dia do Jeep. 

06 Dia Estadual da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias (Mórmons). 

07 Dia Estadual de Saúde. 

07 
Dia Estadual dedicado aos Trabalhadores da área de Saúde, a ser comemorado, anualmente, no dia 07 

de abril, Dia Mundial de Saúde. 

08 Dia Estadual do Sistema Braile. 

10 Dia Estadual do Classificador e Degustador do Café. 

12 

Dia Estadual do Humorista.   

A data homenageia todos os humoristas dos mais diversos gêneros e faz alusão ao nascimento de 

Chico Anysio, o Mestre do Humor Nacional. 

14 Dia Estadual de Luta pela Educação Inclusiva. 
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14 Dia do Cafeicultor. 

15 Dia Estadual do Ciclista no Estado do Espírito Santo. 

16 

Dia Estadual dos Cuidados com a Voz, a exemplo do Dia Mundial da Voz, a ser comemorado, 

anualmente, no dia 16 de abril.   

A comemoração compreenderá, entre outras ações, a divulgação em escolas e órgãos, públicos através 

de materiais gráficos educativos, tais como, folder, cartaz, panfleto e outros, atentando para a data em 

epígrafe. 

17 Dia de Solidariedade à República Árabe da Síria. 

18 

Dia da Estória (data do nascimento do escritor Monteiro Lobato).  

A comemoração será feita, obrigatoriamente, em todas as escolas de 1º e 2º Graus do Estado, mediante 

palestras, concursos, representações teatrais e desfiles sobre o sentido cívico e patriótico da data. 

Quando a data cair em um dia não letivo, a comemoração será feita um dia antes ou depois, a critério 

do setor competente da Secretária de Estado da Educação e Cultura. 

21 Dia Estadual do Diácono. 

24 Dia Estadual dos Desbravadores. 

24 Dia da Música Capixaba. 

26 Dia Estadual de Prevenção, Conscientização e Combate à Hipertensão Arterial. 

27 

Dia Estadual da Biodiversidade.   

As comemorações terão como objetivo a realização de eventos que traduzam  por meio de pesquisa, 

palestras e projetos a importância da preservação e recuperação da diversidade biológica. 

27 

Dia Estadual do Auditor de Controle Externo.   

O Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo promoverá, na semana da data comemorativa, 

sessão extraordinária ou outro evento de repercussão social destinado a dar conhecimento público 

sobre a atuação dos Auditores de Controle Externo. 

28 Dia Estadual da Mobilização Social pela Educação. 

28 

Dia Estadual da Floresta de Restinga.   

Este dia deverá ser uma data para esclarecimentos, conscientização e divulgação sobre a necessidade 

de preservação e a importância desse ecossistema da Mata Atlântica no Estado.  

As entidades de classes, as entidades civis, as escolas e as universidades, que desejarem, deverão 

realizar visitas em ambientes de restinga, palestras sobre os temas afetos ao meio ambiente e eventos 
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que visem ao esclarecimento e à divulgação sobre a necessidade de preservação da floresta de restinga 

no Estado. 

28 Dia Estadual em Memória das Vítimas de Acidentes e Doenças Ocupacionais. 

- 

Semana de Conscientização do Autismo, a ser realizada, anualmente, na semana que contenha o dia 02 

de abril, dia designado pela Assembleia Geral da ONU como o Dia Mundial da Conscientização do 

Autismo. 

- 
Semana Estadual de Eventos e Comemorações dos Praticantes de Esportes Radicais, a ser 

comemorada, anualmente, na semana que contenha o dia 04 de abril. 

- 

Semana Estadual para Conscientização e Apoio aos Portadores das Doenças de Parkinson e de 

Alzheimer, a ser comemorada, anualmente, na semana que inclui o dia 11 do mês de abril.   

A Semana tem por finalidade esclarecer a população quanto à importância de apoio aos portadores das 

doenças de Parkinson e de Alzheimer, bem como as problemáticas que acometem seus portadores. 

- 
Semana Estadual do Índio, a ser comemorada, anualmente, no período compreendido entre os dias 12 

e 19 do mês de abril. 

- 
Festival da Canção de Nova Almeida – Serra/ES, a ser realizado, anualmente, na semana que 

compreender o dia 21 de abril. 

- 
Semana Estadual da Mobilização Social pela Educação, a ser comemorada, anualmente, na semana 

que inclui o dia 28 de abril. 

- 
Semana Estadual de Prevenção a Acidentes Tóxicos, a ser comemorada, anualmente, na última 

semana do mês de abril. 

- 
Mês Abril Verde, dedicado às ações de conscientização e prevenção de acidentes e doenças 

relacionadas ao trabalho. 

DIA MAIO 

02 Dia Estadual do Educador Popular. 

03 Dia Estadual do Humanismo SGI – Soka Gakkai Internacional. 

03 Dia Estadual do Imigrante Polonês. 

03 Dia do Taquígrafo. 

06 Dia do Psicanalista. 

07 Dia do Oftalmologista. 

08 Dia Estadual de Combate à Violência nas Escolas. 
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Quando recair em sábados, domingos ou feriados, as comemorações serão realizadas no 1º (primeiro) 

dia útil subsequente 

10 Dia do Guia de Turismo. 

10 Dia da Consciência e Atenção aos Portadores de Lúpus. 

13 Dia Estadual da Promoção da Igualdade Racial. 

14 Dia Estadual das Religiões dos Povos Tradicionais de Matriz Africana. 

14 Dia do Início da Colheita do Café Conilon. 

15 

Dia Estadual da Família.   

Quando recair em sábados, domingos ou feriados, as comemorações serão realizadas no primeiro dia 

útil subsequente. 

15 

Dia Estadual do Celíaco.   

Nessa data, as entidades de classe, as entidades civis e as universidades que desejarem se associar 

poderão realizar diagnósticos, palestras e eventos que visem ao maior esclarecimento e divulgação da 

doença celíaca no Estado. 

15 Dia do Operador de Rádio da Faixa Cidadão. 

17 Dia Estadual de Combate à Homofobia. 

18 Dia Estadual do Museu. 

18 

Dia Estadual de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual Infantojuvenil.   

Nesse dia serão realizadas atividades que despertem a sociedade para o combate a esse tipo de agressão 

através de palestras, audiências públicas, debates ou seminários promovendo, ao mesmo tempo, 

sugestões de reabilitação dessas vítimas em curto, médio e longo prazo. 

23 Comemoração do início da Colonização do Solo Espírito-Santense. 

23 Dia Estadual do Turismo. 

24 Dia Estadual do Barista. 

25 Dia Estadual de Conscientização da Justiça Tributária. 

28 

Dia Estadual do Ceramista.   

Quando recair em sábados, domingos ou feriados, as comemorações serão realizadas no 1º (primeiro) 

dia útil subsequente. 
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31 Dia da Comunidade Italiana. 

31 Dia Estadual de Combate ao Fumo. 

31 Dia Estadual sem Tabagismo e sem Alcoolismo. 

- Dia das Mães, a ser comemorado, anualmente, no 2º (segundo) domingo do mês de maio. 

- 
Dia Estadual de Valorização da Família, a ser comemorado, anualmente, no 3º (terceiro) domingo do 

mês de maio. 

- 

Dia Estadual da Consciência Antidrogas, a ser comemorado, anualmente, na 4ª (quarta) segunda-feira 

do mês de maio.   

Caberá às comunidades terapêuticas organizadas, filiadas à federação, criarem uma comissão especial 

para, em conjunto com os Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, promoverem a organização, 

implementação e execução pelo Dia Estadual da Consciência Antidrogas, nos termos de seus estatutos 

e demais legislações pertinentes. 

- 
Dia Estadual da Cultura da paz no Estado do Espírito Santo, a ser comemorado, anualmente, no último 

domingo do mês de maio. 

- Semana de Combate à Pedofilia, a ser realizada, anualmente, na 2ª (segunda) semana do mês de maio. 

- 
Semana de Conscientização sobre o Uso Adequado das Novas Tecnologias de Informação e 

Comunicação, a ser realizada, anualmente, na 3ª (terceira) semana do mês de maio. 

- Semana Estadual de Doação de Leite Humano, a ser realizada, anualmente, de 19 a 25 do mês de maio. 

- 

Semana de Conscientização, Enfrentamento e Combate à Violência Obstétrica, a ser realizada, 

anualmente, no período que compreender o dia 28 do mês de maio, em função de a data ser instituída 

como o Dia Internacional de Luta pela Saúde da Mulher e Dia Nacional de Redução da Mortalidade 

Materna. 

- Mês da Família, a ser comemorado, anualmente, no mês de maio. 

DIA JUNHO 

1º Dia Estadual da Pesca de Arremesso. 

1º 

Dia do Imigrante Italiano, a ser comemorado no dia 1º de junho, nos estabelecimentos de ensino 

público.   

A Assembleia Legislativa realizará sessão solene em comemoração à data. Quando a data recair em 

dia não útil, a sessão solene comemorativa dar-se-á no primeiro dia útil de funcionamento regular das 

atividades legislativas. 
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02 Dia Estadual do Feirante. 

03 

Dia Estadual de Bandas e Fanfarras.   

Tem como objetivo enaltecer e enriquecer a musicografia popular e estimular as produções artística e 

cultural capixaba. 

05 Dia Estadual da Reciclagem. 

05 Dia Estadual do Agente de Proteção ao Meio Ambiente. 

06 

Dia Estadual de Limpeza dos Rios.  

Caberá aos órgãos dos governos estadual e municipais estabelecerem ações educativas e de 

mobilização visando a limpeza dos nossos rios, em mutirões programados. 

07 Dia Estadual do Leonismo. 

08 

Dia Estadual do Poeta Trovador.   

A rede estadual de colégio de 1º e 2º graus também comemorará a data, elaborando uma 

programação alusiva ao evento, incluindo palestras, para as quais serão convidados membros do Clube 

dos Trovadores Capixabas – CTC, entidade cultural, sem fins lucrativos, fundada em Vila Velha em 1º 

de julho de 1980, ou integrantes das diversas instituições culturais que congregam poetas e trovadores, 

existentes do Estado. 

08 

Dia Estadual de Reflexão sobre as Mudanças Climáticas, a ser comemorado, anualmente, no dia 08 de 

junho, como parte das comemorações da Semana Nacional do Meio Ambiente.  

Na data, poderão ser desenvolvidos em todo o Estado, em especial nas escolas, ações, projetos e 

organização de debates, seminários, audiências e outros eventos relacionados às mudanças climáticas. 

10 

Dia Estadual de Prevenção e Combate à Violência no Trânsito.   

Neste dia serão realizadas em todo o Estado atividades de denúncia e campanhas educativas, 

envolvendo órgãos governamentais afins, responsáveis pela manutenção da segurança no trânsito, e as 

diversas organizações da sociedade civil. 

Fica o Estado, através de seus órgãos de segurança pública, autorizado a garantir a realização dos 

eventos que deverão ser previamente comunicados. 

11 Dia do Escritor Capixaba, a ser comemorado. 

15 Dia Estadual de Conscientização da Violência contra o Idoso. 

17 Dia Estadual de Combate à Desertificação e à Seca. 

18 Dia Estadual de Conscientização e Qualidade de Vida das Pessoas Transplantadas, Dia do 
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Transplantado.  

A sociedade civil, instituições privadas, fundações, organizações não-governamentais e o Poder 

Executivo Estadual poderão promover ampla campanha de conscientização e qualidade de vida das 

pessoas transplantadas, através de realização de seminários, palestras, “workshops”, teatro, shows e 

exposições de painéis alusivos ao perfil cultural das pessoas transplantadas e seu impacto na sociedade 

espírito-santense. 

20 Dia Estadual em Memória às Vítimas de Violência. 

20 Dia Estadual do Agente Penitenciário. 

20 Dia Estadual do Vigilante. 

20 Dia do Advogado Trabalhista. 

21 Dia Estadual do Skatista. 

21 Dia Estadual de Combate à Asma. 

26 Dia Estadual do Metrologista. 

26 Dia Estadual do Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência – PROERD. 

26 Dia Estadual dos Aventureiros. 

26 

Dia Estadual do Imigrante, a ser comemorado nos estabelecimentos de ensino público estadual.  

A Assembleia Legislativa em Sessão Solene, comemorará o Dia do Imigrante, prestando homenagens 

aos representantes dos povos que colonizaram e se radicaram no Estado. 

26 Dia do Guincheiro. 

28 Dia Estadual dos Marisqueiros. 

28 Dia do Imigrante Pomerano. 

29 
Dia Estadual do Pescador, a ser comemorado, anualmente, no dia 29 de junho, Dia Nacional do 

Pescador. 

29 

Dia Estadual da Aquicultura e Pesca.   

Nessa data, as entidades de classe, as entidades civis e universidades que desejarem se associar poderão 

realizar diagnósticos, palestras e eventos que visem ao maior esclarecimento e divulgação da 

aquicultura e da pesca no Estado. 

30 Dia Estadual do Funk. 
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- 

Festa do Caboclo Bernardo, realizada, anualmente, no 1º (primeiro) domingo do mês de junho, no 

Distrito de Regência, Município de Linhares, reunindo bandas de congo de diversos municípios do 

Estado, para celebrar a memória do bravo herói capixaba, Bernardo José dos Santos. 

- 
Semana Estadual do Meio Ambiente, a ser comemorada, anualmente, na 2ª (segunda) semana do mês 

de junho. 

- 
Semana de Conscientização e Combate à Automedicação, a ser realizada, anualmente, na 4ª (quarta) 

semana do mês de junho. 

- 
Semana da Consciência Política do Estado do Espírito Santo, a ser celebrada, anualmente, do dia 20 a 

27 do mês de junho. 

- 
Semana Estadual da Pesca, a ser comemorada, anualmente, na semana em que recai o dia 29 do mês 

de junho. 

- Semana Estadual da Esclerodermia, a ser realizada, anualmente, na última semana do mês de junho. 

- Junho Vermelho, mês de Conscientização sobre a importância da Doação de Sangue. 

DIA JULHO 

1º Dia Estadual do Cooperativismo. 

1º Dia do Futebol Capixaba. 

03 Dia Estadual das Ordens Paramaçônicas Femininas do Estado do Espírito Santo. 

03 Dia Estadual do Juiz de Paz. 

11 

Dia Estadual das Pessoas com Fissura Labiopalatal.   

Quando recair em sábados, domingos ou feriados, o dia de mobilização será realizado no 1º (primeiro) 

dia útil subsequente.  

Neste dia poderá ser feita campanha de conscientização a ser promovida por entidades particulares, 

Organizações Não Governamentais - ONGs, instituições religiosas e da sociedade em geral. 

12 Dia do Engenheiro Florestal. 

14 Dia Estadual do Propagandista. 

14 Dia do Administrador Hospitalar. 

15 Dia do Pecuarista. 

17 Dia Estadual do Condutor de Transporte Escolar. 

18 Dia dos Agentes Comunitários de Saúde. 
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19 Dia Estadual do Músico. 

20 Dia Estadual do Mestre de Cerimônias. 

24 Dia Estadual do Agricultor Familiar. 

25 

Dia Estadual da Mulher Negra.   

Quando recair em sábados, domingos e feriados, a comemoração será realizada no 1º (primeiro) dia 

útil que antecede a data. 

26 Dia Estadual dos Manguezais. 

26 Dia do Detetive Particular. 

27 Dia Estadual do Motociclista.   

28 Dia Estadual do Investigador de Polícia. 

28 Dia Estadual do Pecuarista. 

29 Dia Estadual dos Mototaxistas. 

29 Dia Estadual da Indústria. 

- 

Semana Estadual da Agricultura Familiar e da Reforma Agrária, a ser comemorada, anualmente, na 

1ª (primeira) semana do mês de julho.   

A comemoração será finalizada com a realização, no final de semana, de sexta a domingo, da Feira da 

Agricultura Familiar e Reforma Agrária do Espírito Santo – FEAFES. 

- Seminário Nacional da Trova, a ser realizada, anualmente, na 1ª quinzena do mês de julho. 

DIA AGOSTO 

1º Dia Estadual do Padeiro. 

1º Dia da Liderança Jovem. 

03 Dia Estadual da Confraternização Espírita. 

04 Dia Estadual do Padre. 

07 Dia Estadual de Comemoração da Lei Maria da Penha. 

08 Dia Estadual da Mulher Policial Militar, da Mulher Bombeiro Militar e da Mulher Policial Civil. 

09 Dia Estadual do Líder Comunitário. 
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10 Dia Estadual do Cozinheiro-Chefe. 

10 Dia Estadual de Proteção e Defesa Civil. 

10 Dia Estadual do Funcionário de Escola. 

11 

Dia do Estudante.   

As escolas públicas e particulares farão constar, em seu calendário, programação especial 

a ser desenvolvida na comunidade educativa. 

11 Dia do Servidor do Poder Judiciário. 

12 Dia Estadual de Combate e Prevenção ao Câncer de Próstata. 

13 Dia Estadual do Médico Psiquiatra. 

13 Dia Estadual do Economista. 

13 

Dia Estadual Contra Intolerância Religiosa. 

Este dia tem como objetivo assegurar às diferentes religiões espaços para debates que possam 

contribuir com a superação da intolerância religiosa no cenário capixaba; nesses debates devem 

participar entidades da sociedade civil, líderes religiosos, personalidades e ativistas de direitos 

humanos visando promover o diálogo plurireligioso, no exercício de cultos cristãos, cultos de matriz 

africana e demais credos. 

18 Dia Estadual do Vôlei de Praia. 

20 Dia Estadual do Maçom. 

27 Dia do Psicólogo. 

28 Dia da Anistia Brasileira. 

28 Dia da Avicultura. 

29 Dia dos Trabalhadores do Setor Alimentício. 

30 

Dia Estadual do "Não" à Violência Contra a Criança, a ser comemorado nos estabelecimentos de ensino 

de 1º e 2º graus do Estado.  

As escolas promoverão, durante o mês de agosto, a apresentação de trabalhos pelos alunos, bem como 

a realização de palestras e outras atividades extracurriculares, com a participação de seus familiares, 

com vistas à conscientização do tema. 

- Dia Estadual em Memória das Vítimas de Acidentes de Trânsito, a ser comemorado, anualmente, no 
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1º (primeiro) domingo do mês de agosto. 

- 
Dia Estadual do Produtor Orgânico, a ser comemorado, anualmente, no 1º (primeiro) domingo do mês 

de agosto. 

- Dia dos Pais, a ser comemorado, anualmente, no dia no 2º (segundo) domingo do mês de agosto. 

- 
Semana Estadual do Aleitamento Materno - SEAM, a ser comemorada, anualmente, de 1º a 07 do mês 

de agosto. 

- 

Semana Estadual de Proteção e Defesa Civil, a ser comemorada, anualmente, na semana que recai o 

dia 10 do mês de agosto.   

A organização e a promoção desta semana são de competência da Coordenadoria Estadual de Proteção 

e Defesa Civil – CEPDEC-ES, órgão central do Sistema Estadual de Proteção e Defesa Civil – SIEPDEC-

ES. 

- 
Semana Estadual de Proteção à Juventude no Estado do Espírito Santo, a ser comemorada, 

anualmente, na semana que compreende o Dia do Estudante (11 de agosto). 

- 

Semana Estadual de Conscientização sobre os Direitos e Deveres das Gestantes, a ser comemorada, 

anualmente, na semana do dia 15 do mês de agosto.   

O Poder Executivo poderá organizar e nortear as atividades da Semana Estadual de Conscientização 

sobre os Direitos e Deveres das Gestantes por meio dos diversos órgãos da Administração Direta e 

Indireta, bem como desenvolver ações e programas educativos junto à sociedade, inclusive por 

intermédio de entidades não governamentais, e publicar as conclusões consequentes das atividades. 

- Semana Espírito-Santense de Cultura, a ser realizada, anualmente, na 1ª quinzena do mês de agosto. 

- Semana do Coração, a ser comemorada, anualmente, na semana do dia 19 de agosto. 

- Festa do Chocolate, a ser realizada, anualmente, no mês de agosto, no Município de Vila Velha. 

- 
Mês Agosto Vermelho, dedicado à realização de campanhas de incentivo ao cadastramento e à doação 

de medula óssea no Estado do Espírito Santo. 

DIA SETEMBRO 

1º Dia do Profissional de Educação Física. 

1º Dia Estadual de Alerta para o Diagnóstico Precoce do Câncer Infantojuvenil. 

03 Dia Estadual do Biólogo. 

03 Dia Estadual do Doador Voluntário de Sangue. 

05 Dia sem Álcool. 

06 Dia Estadual do Alfaiate. 
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07 Dia Estadual de Lazer da Família. 

09 Dia do Administrador. 

09 Dia do Terapeuta Holístico e Energético. 

11 Dia Estadual do Consumidor. 

12 Dia Estadual de Combate à Impunidade. 

14 

Dia Estadual da Imagem da Mulher nos Meios de Comunicação no Estado.   

Quando recair em sábados, domingos e feriados, as comemorações serão realizadas no 1º (primeiro) 

dia útil que antecede a data. 

15 Dia do Cliente. 

15 Dia do Karatê. 

18 Dia da Televisão. 

19 Dia Estadual dos Jovens Adventistas do Sétimo Dia. 

20 Dia Estadual do Pastor. 

21 Dia Estadual do Fiscal Fazendário. 

21 Dia Estadual do Policial Militar Ambiental. 

21 

Dia Estadual do Ouvinte de Rádio.   

Quando recair em sábados, domingos ou feriados, as comemorações serão realizadas no 1° (primeiro) 

dia útil subsequente. 

21 

Dia Estadual do Jequitibá-rosa e declara o Jequitibá-rosa a Árvore Símbolo do Estado.   

Ficam autorizadas as Secretarias de Estado da Educação e do Meio Ambiente a promover em 

campanha elucidativa sobre a relevância daquela espécie vegetal na história do Espírito Santo.  

Fica autorizado a Secretaria de Estado da Agricultura a promover através de seu órgão especializado, a 

implantação, em todo território Estadual de viveiros de mudas do Jequitibá-Rosa, visando à sua 

conservação e distribuição para finalidades cívicas. 

22 

Dia Estadual do Adolescente.   

Este dia será comemorado em todos os estabelecimentos educacionais do Estado através de realizações 

de eventos. 

22 

Dia Estadual sem Carro.   

O Dia Estadual sem Carro tem o caráter de campanha educativa, de acordo com o que dispõe o art. 75, 

§ 1º, da Lei Federal nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, Código de Trânsito Brasileiro – CTB e suas 

alterações. 

23 Dia Estadual da Arte da Ikebana Sanguetsu. 

23 Dia Estadual das Guardas Municipais. 

23 

Dia Estadual do Motoboy.   

Considera-se motoboy o motociclista que utiliza profissionalmente a motocicleta como meio de 

trabalho e fonte de renda. 
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23 Dia Estadual do Técnico Industrial. 

23 Dia Estadual do Juiz Arbitral. 

25 

Dia Estadual do Estagiário.   

Durante esta semana serão realizadas palestras e oficinas de conscientização da importância do 

estagiário no mercado de trabalho. 

25 Dia Estadual do Taxista. 

26 

Dia Estadual do Surdo.   

Quando recair em sábados, domingos ou feriados, o dia de mobilização será o 1º (primeiro) dia útil 

subsequente. 

28 Dia do Combate ao Câncer de Estômago. 

29 Dia da Segurança Publica. 

29 Dia Estadual da Cidadania. 

30 Dia Estadual da Moqueca Capixaba. 

-  
Dia Estadual da Renovação Carismática Católica, a ser comemorado, anualmente, no 1° (primeiro) 

domingo do mês de setembro. 

- Dia do Tropeiro, a ser comemorado, anualmente, no 1º (primeiro) domingo de setembro. 

- 
Dia da Bíblia, a ser comemorado, anualmente, na 2ª (segunda) quinta-feira do mês de setembro.   

A Assembleia Legislativa realizará neste dia sessão solene, extraordinária em alusão a data. 

- 
Semana Estadual da Ciência e da Tecnologia, a ser realizada, anualmente, na 3ª (terceira) semana do 

mês de setembro. 

- 

Semana Estadual do Menor, a ser comemorada, anualmente, na 3ª (terceira) semana do mês de 

setembro.   

As instituições responsáveis pela política do menor, farão constar em seu calendário programação 

especial a ser desenvolvida nesta semana. 

- 

Semana Estadual de Debate contra o Extermínio de Jovens, a ser realizada, anualmente, na 4ª (quarta) 

semana do mês de setembro.  

Poderão, por iniciativa dos integrantes deste movimento e/ou das entidades que o congrega, ser 

realizadas manifestações, marchas, debates, palestras, entre outras. 

- 
Semana da Arborização Voluntária, a ser realizada, anualmente, na semana que sucede o dia 21 de 

setembro - Dia da Árvore. 

- 
Semana de Conscientização do Uso do Filtro Solar e da Divulgação das Doenças Causadas pela 

Exposição Excessiva ao Sol, a partir do dia 22 de setembro de cada ano. 

- 
Semana da Cidadania, a ser comemorada, anualmente, na semana que contiver o dia 29 de setembro, 

Dia Estadual da Cidadania. 

- Mês Setembro Verde, de conscientização sobre a doação de órgãos. 
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- Mês da Ecologia, a ser comemorado, anualmente, no mês de setembro. 

DIA OUTUBRO 

1º 

Dia Estadual de Proteção aos Animais. 

Por proteção aos animais entende-se o conjunto de ações destinadas a promover o respeito à vida e à 

integridade física e psíquica dos animais, visando ao seu bem-estar. 

A semana que antecede o dia 1º de outubro constituirá período de celebração em comemoração à data 

em todo território do Estado, sob a denominação de Semana de Proteção aos Animais. 

1º Dia Estadual do Idoso. 

1º Dia em Defesa do Sistema Único de Saúde. 

1º 

Dia Estadual de Incentivo à Adoção.   

Quando recair em sábados, domingos ou feriados, o dia de mobilização será realizado no 1º (primeiro) 

dia útil subsequente. 

02 Dia Estadual do Agente Comunitário de Endemias. 

03 Dia do Petroleiro. 

04 

Dia da Proteção à Vida e ao Meio Ambiente. 

O Poder Executivo promoverá a comemoração apropriada ao sentido da data, com a colaboração de 

todos os setores da sociedade Espírito-Santense. 

04 Dia Estadual da Defesa Animal. 

06 Dia Estadual de Conscientização da Importância de Doação de Medula Óssea. 

06 Dia Estadual do Cadastro de Doador de Medula Óssea. 

06 

Dia Estadual do Trabalhador da Construção Civil.   

Quando recair em dias que não for sexta - feira, as comemorações serão realizadas na 1º (primeira) 

sexta-feira subsequente. 

06 Dia do “Designer” de Moda. 

07 Dia Estadual do Profissional Cromoterapeuta e dos Terapeutas Alternativos de Saúde. 

07 Dia Estadual da Pessoa com Doença Falciforme. 

08 
Dia Estadual em Defesa da Vida, ficando a organização das comemorações a cargo das igrejas e órgãos 

vinculados aos direitos humanos no Estado. 
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09 

Dia Estadual do Voluntariado.   

As ações alusivas a esta data compreendem a realização de campanhas, premiações e outras atividades 

que visem valorizar e estimular a participação da sociedade em ações voluntárias. O Poder Executivo 

poderá somar esforços com entidades organizadas da sociedade civil que se interessarem na realização 

de atividades voltadas ao voluntariado na data específica. 

09 Dia Estadual do Socorrista, Emergencista e Voluntário. 

10 Dia Estadual dos Motoristas Condutores de Ambulância. 

10 

Dia Estadual da Responsabilidade Social das Empresas.  

Quando recair em sábados, domingos ou feriados, as comemorações serão realizadas no 1º (primeiro) 

dia útil subsequente. Será realizado evento comemorativo, promovido pela Assembleia Legislativa, 

com o objetivo de dar publicidade aos melhores projetos sócio-ambientais implementados pela 

iniciativa privada no âmbito do Estado. 

10 Dia da Pastoral da Criança. 

11 Dia Estadual do Médico Endocrinologista. 

11 Dia de Combate à Obesidade Infantil. 

11 Dia Estadual da Menina. 

12 Dia Estadual da Leitura. 

12 Dia Estadual do Corretor de Seguros. 

14 Dia Estadual do Conselho Tutelar. 

15 Dia Estadual do Consumo Consciente - um dia sem sacolas plásticas. 

15 

Dia Estadual da Trabalhadora Rural.  

Quando recair em sábados, domingos ou feriados, as comemorações serão realizadas no 1º (primeiro) 

dia útil subsequente. 

16 Dia Estadual do Instrutor de Trânsito. 

16 Dia da Segurança Alimentar. 

16 Dia do Anestesiologista. 

18 

Dia do Médico.   

As unidades médico-sanitárias estadual evocarão, pelo transcurso do Dia do Médico, os grandes nomes 

da medicina brasileira, prestando-lhes as homenagens devidas. 
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18 Dia da Literatura. 

19 

Dia Estadual de Combate ao Crack.   

Deverão ser promovidos nessa data, com a participação da sociedade, do Conselho Antidrogas e das 

Igrejas, eventos para o combate ao crack, com debates e/ou palestras de conscientização nas escolas e 

em locais públicos. 

20 Dia Estadual do Arquivista. 

21 Dia Estadual do Ecumenismo. 

22 

Dia Estadual de Proteção aos Lagos e Lagoas do Estado.   

Quando recair em sábados, domingos e feriados, as comemorações serão realizadas no primeiro dia 

útil que antecede a data. 

23 Dia Estadual do Desarmamento. 

23 Dia da Saúde Bucal. 

25 Dia Estadual do Dentista. 

25 Dia da Empresa Cidadã. 

25 Dia Estadual da Pessoa com Nanismo. 

29 Dia do Cerimonialista. 

31 

Dia Estadual da Consciência Evangélica.   

O Legislativo Estadual realizará Sessão Especial nesse dia para homenagear as Igrejas Evangélicas 

como representação no Estado. 

31 Dia da Igreja Evangélica. 

31 Dia da Reforma. 

- Dia dos Avós, a ser comemorado, anualmente, no 1º (primeiro) domingo de outubro. 

- 
Dia Estadual da Concertina e do Tocador de Concertina, a ser comemorado, anualmente, no 3º 

(terceiro) domingo do mês de outubro.   

- 
Semana de Conscientização dos Direitos dos Animais, a ser comemorada, anualmente, na semana que 

antecede o dia 04 de outubro - Dia Internacional do Animal. 

- 
Semana Estadual de Conhecimento e Sensibilização sobre o Abandono Afetivo dos Idosos, a ser 

comemorada, anualmente, na 1ª (primeira) semana do mês de outubro. 

- Semana Estadual de Conscientização sobre os Cuidados e a Guarda Responsável dos Animais 
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Domésticos, a ser realizada, anualmente, na 1ª (primeira) semana do mês de outubro. 

- 
Semana Cultural e Esportiva do Portador de Deficiência Física, a ser realizada, anualmente, na 2ª 

(segunda) semana do mês de outubro. 

- 
Semana Estadual de Combate à Obesidade, a ser comemorada, anualmente, na semana do dia 11 do 

mês de outubro. 

- 
Semana do Desarmamento Infanto-juvenil, a ser realizada, anualmente, na semana que inclui o dia 12 

de outubro. 

- 
Semana Estadual do Livro e de Incentivo à Leitura, a ser comemorada, anualmente, na semana 

posterior a que compreende o Dia da Leitura (12 de outubro). 

- 
Festival Nacional de Teatro Cidade de Vitória, a ser realizado, anualmente, entre os dias 13 e 21 do 

mês de outubro. 

- 

Semana Estadual de Valorização do Educador, a ser comemorada, anualmente, com início no dia 15 do 

mês de outubro. 

A Secretaria Estadual de Educação, em conjunto com as unidades educacionais, poderá promover 

atividades de capacitação e reciclagem dos profissionais de educação, além de programações de 

divulgação, artísticas e culturais. 

- 
Semana Estadual de Prevenção e Combate à Microcefalia, a ser realizada, anualmente, na semana do 

dia 18 do mês de outubro. 

- 
Semana Estadual da Saúde Bucal, a ser comemorada, anualmente, na última semana do mês de 

outubro. 

- 
Inclui a Festa da Laranja do Município de Jerônimo Monteiro, a ser realizada, anualmente, no mês de 

outubro. 

- Mês de Combate ao Câncer de Mama, a ser comemorado, anualmente, no mês de outubro. 

DIA NOVEMBRO 

03 Dia Estadual do Cabeleireiro. 

03 Dia Estadual de Conscientização pelo Não Desperdício de Alimentos. 

03 

Dia Estadual de Mobilização em Defesa da Vida e da Dignidade do Ser Humano, a ser comemorado, 

anualmente, no dia 03 do mês de novembro, em homenagem ao Sociólogo Herbert de Souza, o 

Betinho.  

Neste dia, toda a sociedade será convidada para a prática de atos de valorização à vida, de construção 

da cidadania e de promoção do bem-estar comum. 

05 Dia Estadual do Advogado Autárquico. 
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07 Dia Estadual do Adesguiano (Associação dos Diplomados da Escola Superior de Guerra - ADESG). 

12 Dia Estadual do Coach. 

12 Dia Estadual do MMA (Artes Marciais Mistas). 

16 Dia Estadual do Eletricitário. 

18 

Dia Estadual do Notário e Registrador.   

O Poder Executivo poderá desenvolver ações e programas educativos junto à sociedade, escolas, 

autarquias e demais entidades da administração direta e indireta, relacionados à importância do 

registro civil, registro imobiliário, registro de títulos e documentos, de pessoas jurídicas, de protesto e 

notas, para o exercício da cidadania, para a regularização fundiária, a formalização dos negócios 

jurídicos e a possibilidade de desjudicialização de alguns procedimentos. 

19 Dia Estadual da Mulher Empreendedora. 

20 

Dia Estadual em homenagem a Zumbi dos Palmares, líder escravocrata que tinha o ideal de libertação 

dos escravos.  

As Secretarias de Educação, Cultura, Justiça, Cidadania e Comunicação Social, dever-se-ão desenvolver 

em campanhas alusivas durante a semana correspondente ao dia 20 de novembro em consonância 

com as atribuições de cada Secretaria citada. 

20 
Semana da Consciência Negra, a ser realizada, anualmente, na semana do dia 20 do mês de novembro, 

Dia Nacional da Consciência Negra. 

22 

Dia Estadual da Música Gospel.  

Quando recair em sábados, domingos ou feriados, as comemorações serão realizadas no 1º (primeiro) 

dia útil subsequente. 

25 

Dia Estadual de Mobilização pelo fim da violência contra a Mulher.  

Este dia tem como objetivo sensibilizar e conscientizar a sociedade sobre a necessidade de erradicar a 

violência contra a mulher, bem como divulgar os mecanismos legais existentes para coibir a referida 

violência. 

Poderão ser realizadas ações de mobilização, palestras, debates, encontros, panfletagens, eventos e 

seminários visando ao enfrentamento à violência contra a mulher. 

- 
Semana de Prevenção ao Uso Indevido de Drogas, a ser realizada, anualmente, no período de 05 a 12 

de novembro. 

- 
Semana da Gentileza Urbana e Cidadania, a ser realizada, anualmente, na semana em que estiver 

incluído o dia 13 de novembro, data instituída como o Dia Mundial da Gentileza. 

- Semana Estadual de Atenção ao Diabetes no Estado do Espírito Santo, a ser realizada, anualmente, na 
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semana que abranger o dia 14 do mês de novembro, Dia Mundial do Diabetes.  

O Poder Executivo poderá realizar parcerias com universidades, associações e conselhos 

representativos da categoria, além de entidades privadas, para o desenvolvimento das atividades da 

Semana. 

- 

Semana Estadual do Hip-Hop, a ser realizada, anualmente, na 2ª (segunda) semana do mês de 

novembro.   

Poderão, por iniciativa dos integrantes deste movimento cultural e/ou das entidades que os 

congregam, ser realizadas manifestações artísticas, oficinas, debates, palestras, entre outras, visando 

propagar a cultura Hip-Hop, como ferramenta de integração social e de ressocialização dos jovens das 

periferias. 

- 
Semana Estadual de Incentivo ao Ciclismo, a ser comemorada, anualmente, na 4ª (quarta) semana do 

mês de novembro. 

- 
Mês de Combate ao Câncer de Próstata, com a denominação Lei Aloísio Santos, a ser realizado, 

anualmente, no mês de novembro. 

DIA DEZEMBRO 

02 

Dia Estadual do Advogado Criminalista.   

Com o objetivo de divulgar a atuação do Advogado Criminalista, a data será comemorada com 

realização de palestras, audiências públicas, reuniões e outros eventos. 

03 Dia Estadual da Acessibilidade às Pessoas com todo tipo de Deficiência. 

03 Dia Estadual do Delegado de Polícia. 

04 Dia Estadual do Perito Oficial. 

06 
Dia Estadual da Mobilização dos Homens pelo Fim da Violência Doméstica e Familiar contra as 

Mulheres do Estado. 

09 Dia Estadual contra a Corrupção. 

11 Dia Estadual Contra a Escuta Clandestina e pelo Direito à privacidade. 

12 Dia Estadual do Doador - Dia D. 

13 Dia Estadual do Imigrante Nordestino. 

14 Dia Estadual do Fut 7. 

14 Dia Estadual do Trabalhador de Radiodifusão e Televisão. 

15 Dia Estadual da Economia Solidária. 
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17 Dia do Orquidófilo. 

19 Dia do Enxadrista. 

26 

Dia da Cultura Afro-Brasileira.   

Neste dia, o Governador do Estado, transferirá, simbolicamente, a sede do Governo Estadual para o 

Município de Serra, onde praticará atos assinalando sua presença.  

Os estabelecimentos de ensino estaduais comemorarão a data com promoção de palestras, alocuções e 

trabalhos escolares alusivos à data histórica, inclusive, com programações cívicas abertas à 

comunidade. 

28 Dia Estadual do Salva-vidas. 

- 

Dia Estadual da Proclamação do Evangelho, a ser comemorado, anualmente, no 2º (segundo) sábado 

do mês de dezembro, nas comemorações alusivas ao Dia da Bíblia, ficando a organização deste evento 

a cargo das Lideranças Evangélicas. 

- Festival do Palhaço “Festilhaço”, a ser realizado, anualmente, durante os dias 09 e 10 de dezembro. 

- 
Semana dos Direitos Humanos, a ser comemorada, anualmente, na semana que contenha o dia 10 de 

dezembro. 

- 
Semana de Conscientização do Doador de Medula Óssea, a ser realizada, anualmente, na 2ª (segunda) 

semana do mês de dezembro. 

- Década Estadual da Água, a ser iniciada no dia 15 de dezembro de 2015. 
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JUSTIFICATIVA 

 
A presente Emenda Substitutiva visa aprimorar o Projeto de Lei nº 268/2017 

para incluir 143 relevantes datas e semanas comemorativas não inseridas no Projeto 

inicial (publicadas entre 1958 e março de 2018), alterando ainda seus anexos, criando 

apenas 1 (um) único Anexo, para melhor organização da legislação sobre o tema, 

separando as semanas e os dias/correlatos estaduais comemorativos por mês, 

facilitando a identificação dos mesmos. 

Buscamos amparo na Lei Complementar nº 95/98, que dispõe sobre a 

elaboração, a redação, a alteração e a consolidação das leis, e, estabelece normas para 

a consolidação dos atos normativos que menciona.  

Assim sendo, segundo inteligência da lei supracitada, a consolidação consistirá 

na integração de todas as leis pertinentes a determinada matéria num único diploma 

legal, revogando-se formalmente as leis incorporadas à consolidação, sem 

modificação do alcance nem interrupção da força normativa dos dispositivos 

consolidados, preservando-se o conteúdo normativo original dos dispositivos 

consolidados, podendo ser feitas somente alterações sistemáticas e de linguagem nos 

projetos de lei de consolidação. 

Ante todo o exposto acima, solicito o concurso dos Nobres Colegas à apreciação 

e à aprovação do presente Projeto de Lei. 

 

 

Deputado MARCELO SANTOS 

Vice-Presidente da Assembleia Legislativa 
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