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PROJETO DE LEI Nº 377/2011 

 

“Instituí no âmbito do Estado do Espírito Santo, o Selo de Empresa 

Comprometida com a Diversão Responsável, com o objetivo de certificar 

bares, casas noturnas, ginásios, centros de eventos e similares, onde haja 

comércio de bebidas alcoólicas.” 

 

 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

DECRETA: 

 
Art. 1° Fica instituído, no âmbito do Estado do Espírito Santo, o 

Selo de “Empresa Comprometida com a Diversão Responsável”, com o 
objetivo de certificar bares, casas noturnas, ginásios, centros de eventos e 

similares, onde haja comércio de bebidas alcoólicas. 

 
Parágrafo único. Serão considerados empresas comprometidas 

com a diversão responsável, os estabelecimentos referidos no “caput” que 
promoverem campanhas de conscientização para uma diversão responsável 

e segura e adotarem no mínimo 3 (três) medidas das citadas abaixo: 
 

I criação de estacionamentos para pernoite dos veículos; 
 

II disponibilização de veículos tipo “van” com motorista, a preços 
de mercado, para transporte dos clientes; 

 
III serviços de manobrista; 

 
IV incentivo pecuniário para os clientes que utilizarem táxi ou 

transporte coletivo após sua saída do estabelecimento; 

 
V capacitação e treinamento de funcionários para suporte e 

encaminhamento médico, em caso de necessidade; 
 

VI campanhas contra o uso de drogas ilícitas;  
 

VII campanhas de incentivo ao não uso de armas, nem dirigir 
veículos após o consumo de bebidas alcoólicas. 
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Art. 2º Será estimulada a criação da “Comissão pela Diversão 
Responsável”, formada por representantes da sociedade civil e do Poder 

Público. 

 
Art. 3º Os estabelecimentos a que se refere esta Lei serão 

incentivados a implantar Curso de Boas Práticas de Funcionamento para 
treinar e capacitar seus funcionários no atendimento aos clientes. 

 
Parágrafo único. A disponibilização do Curso a que se refere o 

“caput” será um dos requisitos para que o estabelecimento receba o Selo de 
Empresa Comprometida com a Diversão Responsável. 

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

 
 

Palácio Domingos Martins, 16 de novembro de 2011 
 

 

 
 

Marcelo Coelho 
Deputado Estadual-PDT 
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J U S T I F I C A T I V A 

 
A finalidade do selo de qualidade é estimular os estabelecimentos a 

adotarem medidas que tornem a diversão noturna responsável e segura. 

Serão considerados itens importantes como normas para a comercialização 

de bebidas pelas empresas: criação de estacionamentos especiais para quem 

beber e não quiser voltar para casa dirigindo; disponibilização de pessoal 

preparado para dar suporte às pessoas embriagadas; oferta de atendimento 

médico de urgência para consumidores de bebidas; campanhas contra o uso 

de drogas proibidas e a criação de instrumentos que garantam a segurança 

dos seus frequentadores em clubes, bares, ginásios e outros 

estabelecimentos, tornando a noite mais segura e tranquila. 

 

 

Palácio Domingos Martins, 16 de novembro de 2011 

 
 

 
 

Marcelo Coelho 
Deputado Estadual-PDT 

 

 


