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ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 
 

 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

 

 

DIRETORIA DE REDAÇÃO - DR 

ESTUDO DE TÉCNICA LEGISLATIVA 

 

Visando adequar o Projeto de Lei nº 98/2018 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 98/2018 

 

Dispõe sobre direito do consumidor na 

utilização de serviço de estacionamento pago 

em shopping center ou de outros 

estabelecimentos comerciais congêneres. 

 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

 

DECRETA: 

 

 

Art. 1º É direito do consumidor cliente de shopping center ou de outros estabelecimentos 

comerciais congêneres que mantenham estacionamento pago a carência de até 30 (trinta) 

minutos de permanência no local, após ter efetuado o pagamento do estacionamento já utilizado. 

 

Art. 2º É direito do consumidor cliente de shopping center ou de outros estabelecimentos 

comerciais congêneres que mantenham estacionamento pago não pagar pelo serviço nos 20 

(vinte) primeiros minutos de utilização do serviço. 

 

Art. 3º Caso o cliente ultrapasse o tempo previsto nos arts. 1º e 2º desta Lei, passará a vigorar a 

tabela de preços utilizada normalmente pelo estabelecimento, ficando o cliente, desta forma, 

obrigado a pagar o estacionamento. 

 

Art. 4º Ficam os shopping centers e os estabelecimentos comerciais congêneres obrigados a 

divulgar o conteúdo desta Lei por meio da colocação de cartazes ou banners eletrônicos em suas 

dependências. 

 

Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.” 

 

Sala das Sessões, 10 de abril de 2018. 

 

GILDEVAN FERNANDES 

Deputado Estadual – PTB 

 

Em 17 de abril de 2018. 

 

_______________________ 

Wanderson Melgaço Macedo 

Diretor de Redação – DR 
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