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AUTÓGRAFO DE LEI Nº 103/2019 

 

Proíbe a utilização e o fornecimento de copos 

plásticos descartáveis pelos restaurantes, bares, 

lanchonetes, barracas de praia, ambulantes e 

similares no âmbito do Estado, e dá outras 

providências. 

 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, no uso das 

atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 66 da Constituição Estadual e tendo aprovado o 

presente Projeto de Lei nº 26/2019, resolve enviá-lo a S. Exa., o Senhor Governador do 

Estado, para os fins constitucionais. 

 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

 

DECRETA: 
 

Art. 1º Fica proibida a utilização e o fornecimento de copos plásticos descartáveis pelos 

restaurantes, bares, lanchonetes, barracas de praia, ambulantes e similares no âmbito do 

Estado. 

 

Art. 2º Os copos plásticos descartáveis de que trata o art. 1º desta Lei deverão ser substituídos 

por copos descartáveis de material comprovadamente biodegradável ou oxibiodegradável, 

assim compreendidos aqueles aptos à decomposição natural, como o papel, ou o de uso 

permanente. 

 

Art. 3º O descumprimento ao disposto nesta Lei acarretará ao estabelecimento infrator multa 

de 500 (quinhentos) a 1.000 (mil) Valores de Referência do Tesouro Estadual – VRTEs, 

cobrada em dobro no caso de reincidência. 

 

§ 1º Para imposição e gradação da penalidade de que trata o caput deste artigo, a autoridade 

competente levará em consideração: 

 

I - a gravidade do fato, considerando os motivos da infração e suas consequências para a 

saúde pública e para o meio ambiente; 

 

II - os antecedentes do infrator quanto ao cumprimento da legislação ambiental. 

 

§ 2º Na hipótese de o infrator não poder arcar com o pagamento da multa de que trata o caput 

deste artigo, ser-lhe-á proposta participação voluntária na prestação de serviços à comunidade 

na área de proteção ambiental. 

 

§ 3º A aplicação da advertência por escrito não exclui a majoração do valor da multa prevista 

no caput deste artigo, imposta por infração posteriormente cometida. 

 

Art. 4º Fica isenta da aplicação desta Lei a utilização de material previamente adquirido, 

assim comprovado por meio de nota fiscal, até que finde o seu estoque. 
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Art. 5º Esta Lei entra em vigor após decorridos 180 (cento e oitenta) dias de sua publicação 

oficial. 

 

Palácio Domingos Martins, 08 de outubro de 2019.  

 

 

 

ERICK MUSSO 

Presidente 
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