
 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

 

 

DIRETORIA DE REDAÇÃO – DR 

ESTUDO DE TÉCNICA LEGISLATIVA 

 

Visando adequar o Projeto de Lei nº 574/2021 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 574/2021 

 

Proíbe, no âmbito do Estado do Espírito Santo, a 

comercialização e a distribuição de produtos com 

embalagens nas quais as datas de fabricação e 

validade se apaguem ao serem higienizadas com 

álcool etílico hidratado 70° INPM, no âmbito do 

Estado do Espírito Santo, e dá outras 

providências. 

 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

 

DECRETA: 

 

 

Art. 1º Ficam proibidas, no âmbito do Estado do Espírito Santo, a comercialização e a 

distribuição de produtos alimentícios, bebidas e medicamentos com embalagens nas quais as 

datas de fabricação, validade e outras informações importantes se apaguem ao serem 

higienizadas com álcool etílico hidratado 70° INPM. 

 

Parágrafo único. A proibição de que trata esta Lei incide sobre os produtos com embalagem 

cartonada, a exemplo da Tetra Pak, entre eles as caixas de leite animal e vegetal, creme de 

leite, leite condensado, sopas, sucos, além dos garrafões de água mineral e de caixas de 

medicamentos, entre outros. 

 

Art. 2º O não cumprimento do que dispõe esta Lei acarretará a aplicação de multa de 2.000 

(dois mil) Valores de Referência do Tesouro Estadual – VRTEs aos infratores, aplicada em 

dobro no caso de reincidência, sendo os valores apurados revertidos em favor do Fundo 

Especial de Apoio à Programas de Proteção e Defesa do Consumidor – FEPROCON. 

 

 

 

 

Autenticar documento em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
com o identificador 3100310033003300330039003A00540052004100, Documento 

assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de 
Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.
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Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.” 

 

Sala das Sessões, 20 de setembro de 2021. 

 

DR. RAFAEL FAVATTO 

Deputado Estadual 

PATRIOTA 51 ES 

 
 
Em 27 de setembro de 2021. 

 

___________________ 

Jarlos Nunes Sobrinho 

Diretor de Redação – DR 
 

Bianca/Ernesta/Luciana 

ETL nº 508/2021 
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