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PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, 04 de 
agosto de 2022.  
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
 

LEI Nº 11.687 

 
Acrescenta item ao Anexo 
II da Lei nº 10.975, de 14 
de janeiro de 2019, 
denominando Ângelo 
Belisário o trecho de 
aproximadamente 5 Km 
de rodovia que tem início 
a partir da sede do 
Município de Conceição 
do Castelo/ES até o trevo 
da BR-262. 

 
O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, 
faço saber que a Assembleia Legislativa 
aprovou, o Governador do Estado, nos termos 
do artigo 66, § 1º da Constituição Estadual 
sancionou, e eu, Erick Musso, seu Presidente, 
nos termos do § 7º do mesmo artigo, promulgo 
a seguinte Lei: 
 
Art. 1º O Anexo II da Lei nº 10.975, de 14 de 
janeiro de 2019, que consolida a legislação em 
vigor referente à denominação de próprio 
público no âmbito do Estado, passa a vigorar 
acrescido de item com a seguinte redação: 
 
“Denomina Ângelo Belisário o trecho de 
aproximadamente 5 Km de rodovia que tem 
início a partir da sede do Município de 
Conceição do Castelo/ES até o trevo da BR-262.” 
 
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, 04 de 
agosto de 2022.  
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

LEI Nº 11.688 
 

Reconhece a atividade de 
risco e a efetiva 
necessidade de porte de 
armas de fogo aos 
profissionais vigilantes 
e/ou seguranças que 
trabalham em empresas 
públicas e/ou privadas no 
Estado do Espírito Santo. 

 

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, 
faço saber que a Assembleia Legislativa 
aprovou, o Governador do Estado, nos termos 
do artigo 66, § 1º da Constituição Estadual 
sancionou, e eu, Erick Musso, seu Presidente, 
nos termos do § 7º do mesmo artigo, promulgo 
a seguinte Lei: 
 

Art. 1º Fica reconhecida a atividade de risco e a 
efetiva necessidade de porte de armas de fogo 
pelos profissionais que trabalham como 
vigilantes e/ou seguranças que prestam serviços 
em instituições públicas e/ou privadas de 
seguranças no Estado do Espírito Santo, nos 
termos do inciso VIII do art. 6º da Lei Federal nº 
10.826, de 22 de dezembro de 2003. 
 

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

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, 04 de 
agosto de 2022.  
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
LEI Nº 11.689 

 
Altera o art. 1º da Lei nº 
4.425, de 25 de julho de 
1990, que dispõe sobre a 
multa de restauração por 
atos de pichação e dá 
outras providências. 

 
O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, 
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