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PROJETO DE LEI Nº ____/2022. 

 
 

PROÍBE O FUNCIONAMENTO 24 H 

(VINTE E QUATRO HORAS) DE 

“FERROS-VELHOS”, NO ÂMBITO DO 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, E DÁ 

OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO DECRETA: 

 

Art. 1º - Fica proibido o funcionamento de “ferros-velhos” 24 

horas, no âmbito do Estado do Espírito Santo. 

 

Parágrafo único - Para os fins desta Lei são considerados 

ferros-velhos o estabelecimento que adquira, venda, exponha a 

venda, mantenha em estoque, use como matéria prima, beneficie, 

recicle, transporte e compacte sucata e assemelhados, bem como 

material metálico procedente de anterior uso comercial, 

residencial, industrial ou de concessionárias, permissionárias e 

autorizadas de serviços públicos, ainda que a título gratuito. 
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Art. 2º - Os estabelecimentos de que trata o caput do art. 1º 

deverão, obrigatoriamente, funcionar durante o período das 8hs às 

18hs. 

 

Art. 3º - Caberá ao Poder Executivo proceder a fiscalização 

para o cumprimento desta Lei por meio dos seus órgãos de 

vigilância sanitária, proteção ao consumidor, de controle urbano e 

segurança.  

 

Art. 4º - O descumprimento do horário de funcionamento 

estabelecido nesta Lei sujeitará o infrator às penalidades previstas 

no Código de Defesa do Consumidor, devendo a multa ser revertida 

para o Fundo Especial de Apoio a Programas de Proteção e Defesa 

do Consumidor – FEPROCON. 

 

Art. 5º - Esta Lei entrará em vigor na data da sua publicação. 

 

Palácio Domingos Martins, Sala das Sessões, em 29 de 

setembro de 2022. 

 

MARCOS MADUREIRA 

Deputado Estadual - PP 
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JUSTIFICATIVA 

 
É de conhecimento geral que muitos objetos de bronze, ferro 

e alumínio provenientes de estabelecimentos públicos e 

monumentos localizados em praças públicas, bem como portões 

de garagens de prédios privados entre outros, são alvo de furtos 

que muitas vezes em ferros-velhos. 

 

Assim, além de espaços públicos, residências e comércios são 

afetados, o que traz prejuízo a toda a população. 

 
Apesar da existência de fiscalização estadual junto a tais 

estabelecimentos, o funcionamento durante o período de 24 horas, 

impossibilita que o que as fiscalizações sejam realizadas 

adequadamente. 

 
Desta forma, pensando em melhorar a fiscalização e controle 

dos materiais comercializado junto aos “ferros-velhos” no âmbito 

do Estado do Espírito Santo. 

 

Por tais razões, solicitamos aos nobres parlamentares a 

aprovação desta importante matéria. 

 

Palácio Domingos Martins, Sala das Sessões, 29 de setembro 

de 2022. 

 
MARCOS MADUREIRA 

Deputado Estadual - PP 
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