
 
 

 

 

 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA  

 

DIRETORIA DE REDAÇÃO – DR 

ESTUDO DE TÉCNICA LEGISLATIVA 

 

Visando adequar o Projeto de Lei nº 179/2019 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 179/2019 

 

Obriga os aeroportos localizados no Estado do 

Espírito Santo a disponibilizar espaço de 

divulgação turística para as regiões e 

municípios do Estado. 

 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE ESPÍRITO SANTO 

 

DECRETA: 

 

 

 

Art. 1º Ficam os aeroportos localizados no Estado do Espírito Santo obrigados a 

disponibilizar espaço de divulgação turística para as regiões e municípios do Estado, de forma 

totalmente gratuita aos Municípios. 

 

Parágrafo único. O espaço de divulgação a que se refere o caput deste artigo deverá ser 

disponibilizado em local visível, de grande circulação de pessoas e em tamanho não inferior a 

2m² (dois metros quadrados). 

 

Art. 2º O descumprimento do disposto nesta Lei sujeitará o infrator a multa de 1.000 (mil) 

Valores de Referência do Tesouro Estadual – VRTEs, cobrada em dobro a cada período de 30 

(trinta) dias, se mantida a irregularidade. 

 

Art. 3º Os aeroportos localizados no Estado terão o prazo de 30 (trinta) dias, contados a partir 

da data de publicação desta Lei, para a disponibilização dos espaços de divulgação turística, 

referida no caput do art. 1º. 

 

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.” 

 

Sala das Sessões, 18 de março de 2019. 

 

MARCOS GARCIA 

DEPUTADO ESTADUAL 

 

Em 21 de março de 2019. 

 

_______________________ 

Wanderson Melgaço Macedo 

Diretor de Redação – DR 
Ayres/Ernesta 
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