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III - perda ou suspensão da  participação  em 
linhas de financiamento em estabelecimentos 
oficiais de crédito; 
 

IV - proibição de contratar com a Administração 
Pública, pelo período de até três anos. 
 

Art. 5º O Poder Executivo poderá realizar 
campanhas educativas para orientar o 
consumidor final na melhor forma de descarte 
desses resíduos, informando os procedimentos 
mais adequados para que não haja danos ao 
meio ambiente. 
 

Art. 6º As despesas resultantes da execução 
desta Lei correrão por conta de dotação 
específica consignada no orçamento vigente, 
suplementada, se necessário. 
 

Art. 7º Esta Lei entra em vigor após decorridos 
180 (cento e oitenta) dias de sua publicação 
oficial. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, 27 de 
maio de 2019. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
 

LEI Nº 10.995 
 

Dispõe sobre o peso das embalagens do saco 
de cimento. 

 

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, 
faço saber que a Assembleia Legislativa 
manteve, e eu, Erick Musso, seu Presidente, 
promulgo nos termos do artigo 66, parágrafos 
5º e 7º· da Constituição Estadual, a seguinte Lei: 
 

Art. 1º Ficam as empresas produtoras de 
cimentos sediadas no Estado do Espírito Santo 
obrigadas a oferecer embalagens de 10 kg (dez 
quilogramas), 15 kg (quinze quilogramas) e 25 
kg (vinte e cinco quilogramas) do produto. 
 

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

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, 27 de 
maio de 2019.  
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

LEI Nº 10.996 
 

Dispõe sobre a obrigação de instalação de 
grades, telas, redes ou qualquer outro meio de 

proteção que impeça os suicídios em toda a 
extensão da ponte Deputado Darcy Castello de 

Mendonça (3ª ponte). 
 

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, 
faço saber que a Assembleia Legislativa 
manteve, e eu, Erick Musso, seu Presidente, 
promulgo nos termos do artigo 66, parágrafos 
5º e 7º· da Constituição Estadual, a seguinte Lei: 
 
Art. 1º Torna obrigatória a instalação de grades, 
telas, redes ou qualquer outro meio de proteção 
que impeça os suicídios em toda a extensão da 
ponte Deputado Darcy Castello de Mendonça 
(3ª ponte). 
 
Parágrafo único. O modelo da grade, da tela, da 
rede ou de qualquer outro meio de proteção a 
ser utilizado deverá ser de difícil escalada e 
devidamente aprovado pelo Conselho Regional 
de Engenharia e Agronomia do Estado do 
Espírito Santo - CREA-ES e pelo Corpo de 
Bombeiros Militar do Espírito Santo - CBMES.  
 

Art. 2º O Poder Executivo regulamentará esta 
Lei. 
 

Art. 3º Fica estabelecido o prazo de 180 (cento e 
oitenta) dias para que a concessionária se 
adeque a esta Lei. 
 
Art. 4º Fica estabelecida multa diária de 10.000 
(dez mil) Valores de Referência do Tesouro 
Estadual - VRTEs para quem descumprir esta Lei. 
 
Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, 27 de 
maio de 2019.  
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
LEI Nº 10.997 

 
Dispõe sobre a disponibilização de dados dos 
veículos automotores furtados ou roubados Identificador: 320039003700370031003A00540052004100 Conferência em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade.


