
 

 

 

 

 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

DIRETORIA DE REDAÇÃO – DR 

ESTUDO DE TÉCNICA LEGISLATIVA 

 

Visando adequar o Projeto de Lei nº 90/2020 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 90/2020 

 

Dispõe sobre a obrigação de as empresas de 

adquirência implantarem máquinas de cartão de 

crédito e débito adaptadas para pessoas com 

deficiência visual, no Estado do Espírito Santo. 

 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

 

DECRETA: 

 

 

Art. 1º As empresas de adquirência ficam obrigadas a implantar máquinas de cartão de crédito e débito 

adaptadas para pessoas com deficiência visual, no Estado do Espírito Santo. 

 

Parágrafo único. As empresas de adquirência poderão: 

 

I - prover soluções de adaptabilidade de informações em áudio; 

 

II - inserir teclas que sigam o denominado padrão numérico universal, com sinalização tátil padrão nas 

teclas 5 (cinco), cancela, corrige e entra; ou 

 

III - usar película autocolante que replique o padrão descrito no inciso II. 

 

Art. 2º O descumprimento do disposto nesta Lei sujeitará as empresas de adquirência às penalidades 

previstas no art. 56 da Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 – Código de Proteção e Defesa do 

Consumidor. 

 

Art. 3º As empresas de adquirência terão o prazo de 180 (cento e oitenta) dias para se adequarem ao 

disposto nesta Lei. 

 

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

 

Sala das Sessões, 05 de fevereiro de 2020. 

 

Delegado Lorenzo Pazolini 

Deputado Estadual 

 

Em 13 de fevereiro de 2020. 

 

_______________________ 

Wanderson Melgaço Macedo 

Diretor de Redação – DR 
Luciana/Ayres/Ernesta 

ETL nº 64/2020 

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-
estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no 

endereço eletrônico http://www3.al.es.gov.br/autenticidade sob o identificador 
350036003300390035003A00540052004100


		2020-02-13T09:56:24-0300




