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A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

DECRETA: 

Artigo 1º - Esta Lei estabelece as prestadoras de serviço de seguros como 

atividade essencial em períodos de calamidade pública no Estado do Espírito Santo, 

conforme Decreto nº 10.282, de 20 de março de 2020, do Governo Federal, que 

regulamenta a Lei Federal nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, para definir os 

serviços públicos e as atividades essenciais. 

Parágrafo único. Poderá ser realizada a limitação do número de pessoas 

presentes em tais locais, de acordo com a gravidade da situação e desde que por 

decisão devidamente fundamentada da autoridade competente, devendo ser 

mantida a possibilidade de atendimento presencial em tais locais. 

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

Sala das Sessões, 03 de agosto de 2020. 

 

BRUNO LAMAS 

DEPUTADO ESTADUAL PSB 

 

Estabelece a prestação de serviço de 

seguros como atividade essencial 

considerada indispensável ao 

atendimento das necessidades da 

população que não podem esperar o 

fim da pandemia e calamidade pública 

no Estado do Espírito Santo. 

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-
estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no 

endereço eletrônico http://www3.al.es.gov.br/autenticidade sob o identificador 
390036003200330038003A005000

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10282.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/lei/l13979.htm
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JUSTIFICATIVA 

 

Submeto à apreciação da Assembleia Legislativa o projeto de lei que 

estabelece a prestação de serviço de seguros como atividade 

essencial considerada indispensável ao atendimento das necessidades 

da população que não podem esperar o fim da pandemia e 

calamidade pública no Estado do Espírito Santo. 

O setor de serviço de seguros presta atividade essencial em busca da 

manutenção da segurança jurídica, social e econômica, vez que 

garante a solubilidade das obrigações construídas em sociedade.  

Existem seguros dos mais diversos tipos no mercado. Os mais 

comuns são os seguros de imóveis, de vida, de automóveis, de 

acidentes pessoais, de saúde, dentre outros. 

A instabilidade nas relações sociais instaurada pela crise sanitária do 

novo coronavírus requer que os mecanismos de controle dessas 

instabilidades estejam em perfeito funcionamento.  

Assim, considera-se indispensável a manutenção do funcionamento 

dos serviços de seguros como forma de garantir ao povo capixaba o 

uso dos mecanismos legítimos de sua vida e patrimônio.  

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-
estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no 

endereço eletrônico http://www3.al.es.gov.br/autenticidade sob o identificador 
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