
 
 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

DIRETORIA DE REDAÇÃO – DR 

ESTUDO DE TÉCNICA LEGISLATIVA 

 

Visando adequar o Projeto de Lei nº 65/2020 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 65/2020 

 

Dispõe sobre a obrigatoriedade de instalação 

de banheiros químicos, adaptados às 

necessidades de pessoas com mobilidade 

reduzida ou que utilizem cadeira de rodas, no 

âmbito do Estado do Espírito Santo. 

 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

 

DECRETA: 

 

 

Art. 1º Esta Lei dispõe sobre a obrigatoriedade de instalação de banheiros químicos, 

adaptados às necessidades de pessoas com mobilidade reduzida ou que utilizem cadeira de 

rodas, em espaço público ou privado cedido a terceiros para realização de eventos de qualquer 

natureza, no âmbito do Estado do Espírito Santo. 

 

Art. 2º Nos eventos organizados em espaços púbicos ou privados, em que haja a 

disponibilização de banheiros químicos, fica garantida a instalação e disponibilização de 

banheiros adaptados para atender às pessoas com deficiência, que possuam mobilidade 

reduzida e/ou que façam uso de cadeira de rodas. 

 

Parágrafo único. Deverá constar no alvará ou na autorização para realização do evento aviso 

prévio quanto à obrigatoriedade do cumprimento do estabelecido neste artigo. 

 

Art. 3º A quantidade de banheiros químicos adaptados a ser instalada será estabelecida 

observados critérios de proporcionalidade, que levem em conta a natureza do evento, 

especialmente, a estimativa de público, e nunca inferior a 10% (dez por cento) do quantitativo 

de banheiros químicos comuns a serem disponibilizados, garantindo-se pelo menos uma 

unidade adaptada caso a aplicação do percentual resulte em fração inferior a 1 (um). 

 

Art. 4º O não cumprimento do disposto nesta Lei sujeitará as empresas responsáveis pelos 

eventos às seguintes penalidades: 

 

I - advertência; 

 

II - multa entre 200 (duzentos) e 300.000 (trezentos mil) Valores de Referência do Tesouro 

Estadual – VRTEs. 
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Parágrafo único. Em caso de reincidência, o valor da multa será duplicado. 

 

Art. 5º As sanções previstas no art. 4º serão aplicadas por órgão e/ou entidade estadual 

definidos em Decreto. 

 

Art. 6º Esta Lei entra em vigor após decorridos 90 (noventa) dias de sua publicação oficial.” 

 

Sala das Sessões, 24 de janeiro de 2020. 

 

 

CAPITÃO ASSUMÇÃO 

Deputado Estadual – Espírito Santo 

 

 

 

Em 13 de fevereiro de 2020. 

 

 

_______________________ 

Wanderson Melgaço Macedo 

Diretor de Redação – DR 

 

 
Luciana/Ayres/Ernesta 
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