
 

 

 

 

 

 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

 

DIRETORIA DE REDAÇÃO - DR 

ESTUDO DE TÉCNICA LEGISLATIVA 

 

Visando adequar o Projeto de Lei nº 161/2019 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 161/2019 

 

Dispõe sobre a coleta, a reutilização e a 

destinação final de vasilhames de garrafas de 

vidro do tipo não retornável, na forma que 

especifica. 

 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

 

DECRETA: 

 

 

Art. 1º Esta Lei regulamenta, no âmbito do Estado do Espírito Santo, a coleta, a reutilização e 

a destinação final, inclusive por meio de processos de economia solidária, de vasilhames de 

garrafas de vidro que não se enquadram no tipo retornável. 

 

Art. 2º Todos os estabelecimentos que vendem, diretamente para consumo no local, produtos 

que utilizem vasilhames de garrafas de vidro do tipo não retornável ficam responsáveis pela 

coleta desse produto. 

 

§ 1º O recolhimento das garrafas do tipo não retornável ficará sob a responsabilidade dos 

fabricantes, os quais poderão firmar termo de cooperação com empresas de reciclagem, 

públicas ou privadas, para atender ao disposto neste parágrafo. 

 

§ 2º Para cumprimento do disposto neste artigo, os estabelecimentos que vendem bebidas em 

vasilhames de garrafas de vidro do tipo não retornável, diretamente para consumo no local, 

ficam obrigados a manter recipientes para a coleta desses produtos, em locais visíveis nos 

pontos de venda, para depósito por parte do consumidor e para recolhimento por parte dos 

fabricantes. 

 

Art. 3º Os supermercados e hipermercados ficam obrigados a manter recipientes para a coleta 

dos vasilhames de garrafas de vidro do tipo não retornável, em locais visíveis, para depósito 

por parte do consumidor e para recolhimento por parte dos fabricantes. 

 

Art. 4º Fica facultada a terceiros a coleta dos vasilhames de garrafas de vidro não retornáveis 

nos locais de depósito, para posterior venda dessas aos estabelecimentos de reciclagem desse 

tipo de material. 
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Art. 5º O não cumprimento do disposto nesta Lei, pelos estabelecimentos, acarretará ao 

infrator multa a ser regulamentada pelo Poder Executivo. 

 

Art. 6º Para o cumprimento da presente Lei, o Poder Executivo poderá celebrar acordos de 

parceria entre cooperativas populares no campo da economia solidária e empresas 

especializadas em coleta, reciclagem e destinação final para coleta dos vasilhames de garrafas 

de vidro não retornáveis. 

 

Art. 7º As indústrias e os estabelecimentos comerciais que vendem diretamente para consumo 

no local terão o prazo de 60 (sessenta) dias, a partir da data da publicação, para se adequarem 

ao disposto nesta Lei. 

 

Paragrafo único. Entendem-se como estabelecimentos comerciais os supermercados, 

hipermercados, atacadistas, distribuidoras ou similares. 

 

Art. 8º O Poder Executivo regulamentará a presente Lei no prazo de 30 (trinta) dias, a partir 

da data de sua publicação. 

 

Art. 9º Esta Lei entra em vigor após decorridos 60 (sessenta) dias de sua publicação oficial.” 

  

Sala das Sessões, 12 de março de 2019. 

 

 

ALEXANDRE XAMBINHO  

DEPUTADO ESTADUAL – REDE 

 

 

Em 22 de março de 2019. 

 

 

__________________________ 

Wanderson Melgaço Macedo 

Diretor de Redação – DR 
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