
 
 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

 

 

 

DIRETORIA DE REDAÇÃO – DR 

ESTUDO DE TÉCNICA LEGISLATIVA 
 

Visando adequar o Projeto de Lei nº 454/2022 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 454/2022 

 

Proíbe o funcionamento de ferros-velhos 

24h (vinte e quatro horas) 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 24h (vinte e quatro 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 à 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. 

 

Art. 2º Os estabelecimentos de que trata o caput do art. 1º deverão, obrigatoriamente, funcionar 

durante o período das 8h às 18h. 

 

Art. 3º Caberá ao Poder Executivo proceder à 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 Proteção e Defesa do Consumidor, devendo a 

multa ser revertida para o Fundo Especial de Apoio a Programas de Proteção e Defesa do 

Consumidor – FEPROCON. 

 

Autenticar documento em https://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
com o identificador 3100360036003900340037003A00540052004100, Documento 

assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de 
Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.
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Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.” 

 

Sala das Sessões, 29 de setembro de 2022. 

 

 

MARCOS MADUREIRA 

Deputado Estadual – PP 

 

 

Em 03 de outubro de 2022. 

 

_____________________ 

Maria Elizabete Zardo Nunes  

Diretor de Redação – DR 
 

Luciana/Ernesta 
ETL nº 482/2022 
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