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Leis

LEI Nº 10.808

Estabelece diretrizes para facilitar 
o acesso da pessoa com deficiência 
ou com mobilidade reduzida aos 
espaços de uso público em todo o 
Estado do Espírito Santo.

O GOVERNADOR DO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO
Faço saber que a Assembleia 
Legislativa decretou e eu sanciono 
a seguinte Lei:

Art. 1º Esta Lei tem por objetivo 
estabelecer medidas relacionadas 
aos direitos das pessoas com 
deficiência ou com mobilidade 
reduzida em todo o Estado do 
Espírito Santo, assegurando-lhes 
a melhoria de sua condição social 
em conformidade com a Convenção 
Internacional sobre os Direitos das 
Pessoas com Deficiência.

Art. 2º O planejamento e a 
urbanização de vias públicas, 
parques, praças e demais espaços 
de uso público no Estado serão 
executados de forma a possibilitar 
o acesso da pessoa com deficiência 
ou com mobilidade reduzida.

Art. 3º O banheiro para uso público 
localizado em paradas de ônibus 
intermunicipais e interestaduais, 
parques, praças e nos demais 
espaços de uso público no Estado 
será de fácil acesso para pessoa 
com deficiência ou mobilidade 
reduzida e disporá de sanitários e 
lavatórios adaptados.

Art. 4º Fica estabelecido que toda 
faixa de pedestre, ou qualquer 
ponto de travessia, deverá possuir 
rampa de acesso nas calçadas que 
a margeia para uso de cadeirantes.

Art. 5º Nos espetáculos, 
conferências e festas populares 
realizados em praças, parques e 
nos demais espaços de uso público, 
será reservado espaço para pessoas 
com deficiência ou com mobilidade 
reduzida.

Art. 6º O espaço para recreação 
existente em área de lazer aberta 
ao público disporá de equipamentos 
e brinquedos adaptados para 
crianças com deficiência ou com 
mobilidade reduzida.

Art. 7º Deverão ser utilizados, 
para todas as determinações desta 
Lei, os padrões estabelecidos pela 
Associação Brasileira de Normas 
Técnicas - ABNT.

Art. 8º Esta Lei entra em vigor na 
data de sua publicação.

Palácio Anchieta, em Vitória, 02 de  
março de 2018.

PAULO CESAR HARTUNG 
GOMES

Governador do Estado
Protocolo 381146

LEI Nº 10.809

Dispõe sobre a fixação de aviso, em 
estabelecimentos que fabriquem ou 
comercializem produtos utilizados 
na fabricação de balões, informando 
que a Lei Federal nº 9.605, de 12 
de fevereiro de 1998, tipifica como 
crime a fabricação, a venda, o 
transporte ou a soltura de balões.

O GOVERNADOR DO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO
Faço saber que a Assembleia 
Legislativa decretou e eu sanciono 
a seguinte Lei:

Art. 1º Ficam os estabelecimentos 
que fabricam ou comercializam 
produtos utilizados na fabricação 
de balões, sediados em todo o 
território do Estado, obrigados a 
fixar, em local de fácil visualização, 
aviso informando aos consumidores 
a existência de Lei Federal que 
torna crime a fabricação, a venda, 
o transporte ou a soltura de balões.

Parágrafo único. O aviso deverá 
ter escrita legível, contendo a 
seguinte informação: “De acordo 
com o art. 42 da Lei Federal 
nº 9.605/98, fabricar, vender, 
transportar ou soltar balões que 
possam provocar incêndio é crime. 
Pena: detenção de um a três anos 
ou multa ou ambas as penas 
cumulativas.”.

Art. 2º O descumprimento desta Lei 
acarretará ao infrator o pagamento 
de multa de 200 (duzentos) Valores 
de Referência do Tesouro Estadual 
- VRTEs, e em caso de reincidência 
450 (quatrocentos e cinquenta) 
VRTEs.

Art. 3º O Poder Executivo poderá 
regulamentar a presente Lei, 
especialmente para o fim de fazer 
inserir na informação que alude o 
parágrafo único do art. 1º canais 
de comunicação aptos a receber 
denúncias de violação da presente 
Lei.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor 
após decorridos 30 (trinta) dias de 
sua publicação oficial.

Palácio Anchieta, em Vitória,  02 de 
março de 2018.

PAULO CESAR HARTUNG GOMES
Governador do Estado

Protocolo 381154

LEI Nº 10.810

Institui o Dia do Karatê no Estado 
do Espírito Santo.

O GOVERNADOR DO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO
Faço saber que a Assembleia 

Legislativa decretou e eu sanciono 
a seguinte Lei:

Art. 1º Fica instituído, no Estado 
do Espírito Santo, o Dia do Karatê, 
a ser comemorado, anualmente, no 
dia 15 do mês de setembro.

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

Palácio Anchieta, em Vitória, 02 de 
março de 2018.

PAULO CESAR HARTUNG 
GOMES

Governador do Estado
Protocolo 381163

Decretos

DECRETO Nº 259-S, DE 02 DE MARÇO DE 2018.

Abre à Secretaria de Estado dos Transportes e Obras Públicas o Crédito 
Suplementar no valor de   R$ 85.000.759,71  para o fim que especifica.
O GOVERNADOR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, no uso da 
atribuição que lhe confere o art. 91, inciso III da Constituição Estadual, e 
tendo em vista a autorização contida no art. 6º, inciso III da Lei Nº 10.784, 
de 18 de dezembro de 2017, e o que consta do Processo Nº 80937934;
D E C R E T A:
Art. 1º Fica aberto à Secretaria de Estado dos Transportes e Obras Públicas 
o Crédito Suplementar no valor de R$ 85.000.759,71 (oitenta e cinco 
milhões, setecentos e cinquenta e nove reais e setenta e um centavos), 
para atender a programação constante do Anexo I.
Art. 2º Os recursos necessários à execução do disposto no Artigo 1º, 
serão provenientes do superávit financeiro apurado no balanço patrimonial 
do exercício de 2017 na fonte 0142 - Operações de Crédito Internas.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio Anchieta, em Vitória, aos 02 de março de  2018, 197º da 
Independência, 130º da República e 484º do início da Colonização do Solo 
Espiritossantense.

PAULO CESAR HARTUNG GOMES
Governador do Estado

REGIS MATTOS TEIXEIRA
Secretário de Estado de Economia e Planejamento

BRUNO FUNCHAL
Secretário de Estado da Fazenda
PAULO RUY VALIM CARNELLI

Secretário de Estado dos Transportes e Obras Públicas
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