
 

 

 

 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA  

DIRETORIA DE REDAÇÃO – DR 

ESTUDO DE TÉCNICA LEGISLATIVA 

 

Visando adequar o Projeto de Lei nº 118/2020 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 118/2020 

 

Obriga os supermercados, hipermercados e 

estabelecimentos congêneres a discriminar, no 

âmbito do Estado do Espírito Santo, os preços em 

Braille nas etiquetas. 

 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

 

DECRETA: 

 

 

Art. 1º Ficam os supermercados, hipermercados e estabelecimentos congêneres obrigados a 

discriminar, no âmbito do Estado do Espírito Santo, os preços em Braille nas etiquetas. 

 

Art. 2º Todas as alterações nas edificações deverão atender, na íntegra, as normas e especificações 

de adaptação e acessibilidade da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, que trata 

desta matéria. 

 

Art. 3º O não cumprimento do disposto nesta Lei sujeitará os supermercados, hipermercados e 

estabelecimentos congêneres às seguintes penalidades: 

 

I - advertência; 

 

II - multa entre 200 (duzentos) e 300.000 (trezentos mil) Valores de Referência do Tesouro Estadual 

– VRTEs. 

 

Parágrafo único. Em caso de reincidência, o valor da multa será duplicado. 

 

Art. 4º As sanções previstas no art. 3º serão aplicadas por órgão e/ou entidade estadual definidos 

em Decreto. 

 

Art. 5º Esta Lei entra em vigor após decorridos120 (cento e vinte) dias de sua publicação oficial.” 

 

Sala das Sessões, 18 de fevereiro de 2020. 

 

CAPITÃO ASSUMÇÃO 

Deputado Estadual – Espírito Santo 

 

Em 04 de março de 2020. 

_______________________ 

Wanderson Melgaço Macedo 

Diretor de Redação – DR 
Luciana/Ayres/Ernesta 
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