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RESOLUÇÃO Nº 6.497 

 

Estabelece a diminuição progressiva, até a 

completa vedação, de aquisição de utensílios 

descartáveis, no âmbito do Poder Legislativo 

do Estado do Espírito Santo. 

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, 

usando das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 17, inciso XXVI do Regimento 

Interno, aprovado pela Resolução nº 2.700, de 15 de julho de 2009, promulga a seguinte 

Resolução: 

 

Art. 1º A quantidade de copos, recipientes, talheres e demais utensílios descartáveis e 

destinados ao consumo de bebidas e alimentos será diminuída progressivamente, até a sua 

completa vedação, no âmbito do Poder Legislativo do Estado do Espírito Santo. 

 

Art. 2º Esta Resolução não afetará os contratos que se encontrarem vigentes na data de sua 

publicação. 

 

Parágrafo único. Não serão admitidos aditivos contratuais que contrariem os termos 

dispostos nesta Resolução, individualmente ou em conjunto. 

 

Art. 3º A quantidade máxima permitida para compra de utensílios descartáveis, a ser 

observada em novas contratações ou em aditivos contratuais, será diminuída 

progressivamente, da seguinte forma: 

 

I - 70% (setenta por cento), calculado sobre a última quantidade contratada, a partir da data de 

início da vigência desta Resolução; 

 

II - 50% (cinquenta por cento), calculado sobre a quantidade decorrente do percentual 

estabelecido no inciso I, depois de decorrido 01 (um) ano de vigência desta Resolução; 

 

III - 30% (trinta por cento), calculado sobre a quantidade decorrente do percentual 

estabelecido no inciso II, depois de decorridos 02 (dois) anos de vigência desta Resolução. 

 

Parágrafo único. Decorridos 03 (três) anos de vigência desta Resolução, não será mais 

permitida a aquisição de nenhum utensílio da natureza nela tratada. 

 

Art. 4º Os materiais descartáveis, durante o período de diminuição progressiva, na forma do 

art. 3º, serão substituídos por utensílios sustentáveis, reutilizáveis e de maior durabilidade ou 

biodegradáveis. 
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Art. 5º A critério da Mesa Diretora, o Poder Legislativo realizará campanhas internas para a 

divulgação, conscientização e orientação do público interno e externo quanto aos benefícios 

socioambientais da substituição de utensílios descartáveis por aqueles que se mostrem opções 

mais sustentáveis, reutilizáveis e de maior durabilidade. 

 

Parágrafo único. Também serão objeto das campanhas internas a conscientização e a 

orientação acerca da utilização racional da água e dos produtos de limpeza quando 

empregados no processo de higienização de utensílios. 

 

Art. 6º As despesas com a execução desta Resolução correrão por conta de dotações 

orçamentárias próprias. 

 

Art. 7º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Palácio Domingos Martins, em 08 de outubro de 2019. 

  
 
 

 

 
 

ERICK MUSSO 

Presidente  
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