
 

 

   

 

 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

DIRETORIA DE REDAÇÃO - DR 

ESTUDO DE TÉCNICA LEGISLATIVA 

 

Visando adequar o Projeto de Lei nº 117/2020 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 117/2020 

 

Proíbe a disponibilização de sacolas plásticas 

por supermercados e outros estabelecimentos 

comerciais fora dos padrões estabelecidos pela 

Norma nº 14.937 da Associação Brasileira de 

Normas Técnicas – ABNT ou pela Norma nº 

15.448-2. 

 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

 

DECRETA: 

 

 

Art. 1º Fica proibida, no Estado do Espírito Santo, a disponibilização de sacolas plásticas por 

supermercados e outros estabelecimentos comerciais varejistas fora das especificações 

estabelecidas pela Norma nº 14.937 da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT 

ou pela Norma nº 15.448-2. 

 

Art. 2º Nas sacolas fornecidas ao consumidor para transporte de produto adquirido em 

estabelecimento comercial varejista instalado no território do Estado deverá constar, em 

caracteres visíveis, informação sobre o peso e o volume por elas suportados, conforme as 

especificações definidas pela ABNT. 

 

Art. 3º Os estabelecimentos a que se refere o art. 2º disponibilizarão sacolas plásticas 

reutilizáveis/retornáveis/recicláveis, ou confeccionadas com material bioplástico, destinadas 

ao acondicionamento e transporte das mercadorias neles adquiridas. 

 

Parágrafo único. Para os fins deste artigo, considera-se: 

 

I - sacola plástica reutilizável/retornável/reciclável aquela produzida em conformidade com a 

Norma Técnica NBR nº 14.937, editada pela ABNT; 

 

II - sacola biodegradável aquela produzida em conformidade com as Normas Técnicas NBR 

n
os

 14.937 e 15.448-2, editadas pela ABNT. 
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Art. 4º Deverão constar nas sacolas plásticas, além da informação a que se refere o art. 2º, 

impressos em caracteres visíveis e de forma clara: 

 

I - nome e CNPJ de seu fabricante; e 

 

II - declaração expressa de que a sacola atende às especificações definidas pela ABNT. 

 

Art. 5º O descumprimento do disposto nesta Lei sujeita o infrator às penalidades previstas na 

Lei Federal nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, e na legislação ambiental. 

 

Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.” 

 

Sala das Sessões, 18 de fevereiro de 2020. 

 

 

DARY PAGUNG 

DEPUTADO ESTADUAL – PSB 

 

 

 

Em 20 de fevereiro de 2020. 

 

 

________________________ 

Wanderson Melgaço Macedo 

Diretor de Redação – DR 

 

 
Maria José/Ayres/Ernesta 

ETL nº 88/2020 
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