
LEGISLAÇÕES

FEDERAL

Legislação ASSUNTO SITE

CF/1988
Constituição  da  República
Federativa do Brasil de 1988

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/
constituicao.htm

Lei N° 8.078/1990
Dispõe  sobre  a  proteção  do
consumidor  e  dá  outras
providências

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/
l8078compilado.htm

Lei N° 9.294/1996

Dispõe sobre as restrições ao uso e
à  propaganda  de  produtos
fumígeros,  bebidas  alcoólicas,
medicamentos,  terapias  e
defensivos agrícolas, nos termos do
§  4°  do  art.  220  da  Constituição
Federal.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9294.htm

Decreto
Nº 2.181/1997

Dispõe  sobre  a  organização  do
Sistema Nascional  do Consumidor
–  SNDC,  estabelece  as  normas
gerais  de  aplicação  das  sanções
administrativas previstas na Lei n°
8.078/1990,  revoga  o  Decreto  n°
861/1993, e dá outras providências

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/
D2181.htm

Lei Complementar
Nº 123/2006

Institui  o  Estatuto  Nacional  da
Microempresa  e  da  Empresa  de
Pequeno  Porte;  altera  dispositivos
das Leis no8.212 e 8.213, ambas de
24  de  julho  de  1991,  da
Consolidação das Leis do Trabalho
-  CLT,  aprovada  pelo  Decreto-Lei
no 5.452, de 1o de maio de 1943, da
Lei no 10.189, de 14 de fevereiro de
2001, da Lei  Complementar  no 63,
de 11 de janeiro de 1990; e revoga
as Leis no 9.317, de 5 de dezembro
de 1996, e 9.841, de 5 de outubro
de 1999.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/
lcp123.htm

Lei Nº
12.291/2010

Torna obrigatória a manutenção de
exemplar do Código de Defesa do
Consumidor  nos  estabelecimentos
comerciais  e  de  prestação  de
serviços.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-
2010/2010/Lei/L12291.htm

Decreto-Lei nº
4.657/1942.

Lei  de  Introdução  às  normas  do
Direito Brasileiro.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/
del4657.htm

Lei No 10.741/
2003.

Dispõe sobre o Estatuto do Idoso e
dá outras providências.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2003/
l10.741.htm

Lei nº 10.962/2004
Dispõe sobre a oferta e as formas
de afixação de preços de produtos
e serviços para o consumidor.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-
2006/2004/Lei/L10.962.htm
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Decreto Nº
10.962/2004

Regulamenta a Lei no 10.962, de 11
de  outubro  de  2004,  e  a  Lei
no 8.078,  de  11  de  setembro  de
1990.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-
2006/2006/decreto/d5903.htm

Lei Nº 9.069/1995

Dispõe  sobre  o  Plano  Real,  o
Sistema  Monetário  Nacional,
estabelece  as  regras  e  condições
de emissão do REAL e os critérios
para  conversão  das  obrigações
para  o  REAL,  e  dá  outras
providências.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9069.htm

Lei nº  5.991/1973

Dispõe sobre  o  Controle  Sanitário
do  Comércio  de  Drogas,
Medicamentos,  Insumos
Farmacêuticos  e  Correlatos,  e  dá
outras Providências.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l5991.htm

RESOLUÇÃO Nº
140/2018 - CGSN

Dispõe  sobre  o  Regime  Especial
Unificado  de  Arrecadação  de
Tributos  e  Contribuições  devidos
pelas  Microempresas  e  Empresas
de  Pequeno  Porte  (Simples
Nacional).

http://normas.receita.fazenda.gov.br/
sijut2consulta/link.action?

naoPublicado=&idAto=92278&visao=compilado

ESTADUAL

Legislação ASSUNTO SITE

Lei N° 9.220/2009

Estabelece  normas  suplementares
à Legislação Federal no tocante ao
uso  e  consumo  de  produtos
fumígenos no âmbito do Estado do
Espírito Santo.

http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/
legislacao/html/LEI92202009.html

Estabelece o índice de VRTE https://internet.sefaz.es.gov.br/informacao/
indices_vrte.php

Decreto Nº 2348-R

Regulamenta a Lei n° 9.220/2009,
que dispõe sobre as restrições ao
uso  de  produtos  fumígenos  no
âmbito do Estado.

https://proged.es.gov.br/Media/Proged/Legislacao/
Estadual/Decreto_processo20aquisicao_Proged
%20(1).pdf

Lei Nº 9.160/2009

Dispõe sobre a obrigatoriedade dos
estabelecimentos  comerciais,  de
prestação de serviços, inclusive os
oficiais,  afixarem  placas  ou
cartazes, na entrada e na recepção,
com  o  endereço  e  o  número  do
telefone  do  Instituto  Estadual  de
Proteção e Defesa do Consumidor -
PROCON-ES  e  do  Grupo  de
Proteção  ao  Consumidor  de
jurisdição ao estabelecimento.

http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/
legislacao/html/LEI91602009.html

Lei N° Dispõe sobre fixação de cartaz ou http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/
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10.652/2017

placa  em  revendedoras  e
concessionárias  de  veículos
automotores,  informando  as
isenções  concedidas  às  pessoas
com  deficiência  ou  portadoras  de
moléstias  graves  e  dá  outras
providências.

legislacao/html/LEI106522017.html

Lei Nº5.237/1996

Obriga a afixação de cartazes, 
alertando o consumidor quanto aos 
males causados pela sonegação 
fiscal.

http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/
legislacao/html/LEI52371996.html

Lei nº 9.500/2010

Obriga os fornecedores de bens e 
serviços localizados no Estado do 
Espírito Santo a fixar data e turno 
para a entrega dos produtos e dá 
outras providências.

http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/
legislacao/html/LEI95002010.html

Lei Nº
10.060/2013

Veda o desconto no valor do ticket
refeição  e/ou alimentação  utilizado
em  restaurantes,
lanchonetes, supermercados  e
estabelecimentos  comerciais
congêneres.

http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/
legislacao/html/LEI100602013.html

Lei nº 10.942/2018

Proíbe  os  estabelecimentos
comerciais,  no  âmbito  do  Estado,
de comercializar e de fornecer aos
seus clientes canudos descartáveis
de material plástico e/ou similares.

http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/
legislacao/html/LEI109422018.html

Lei Nº 9.926/2012

Dispõe sobre a obrigatoriedade dos
estabelecimentos  do  comércio
varejista no Estado, a afixarem, em
local  visível,  cartaz  informando  a
forma de pagamento adotada.

http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/
legislacao/html/LEI99262012.html

Lei Nº 9.784/2012
Regulamenta  a  oferta  de  serviços
do tipo "couvert artístico" no Estado
e dá outras providências.

http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/
legislacao/html/LEI97842012.html

Lei Nº 8.242/2006

Institui a obrigatoriedade da fixação
de cartazes contra o turismo sexual
nos  estabelecimentos  do  setor
hoteleiro,  bares,  restaurantes,
similares  e  pontos  turísticos  e  dá
outras providências.

http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/
legislacao/html/LEI82422006.html

Lei Nº 9.104/2009

Dispõe sobre a obrigatoriedade da

http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/
legislacao/html/LEI91042009.html
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afixação  de  cartazes  alertando
sobre  os  males  causados  pelo
alcoolismo  nos  estabelecimentos
que  comercializam  bebidas
alcoólicas e dá outras providências.

Lei Nº
10.488/2016

Obriga  os  estabelecimentos
comerciais,  bares  e  restaurantes,
no  âmbito  do  Estado,  a  afixarem
nas  suas  dependências,  em  local
visível,  faixa  e/ou  cartaz  sobre  a
proibição  de  dirigir  veículo
automotor  após  o  consumo  de
bebida alcóolica.

http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/
legislacao/html/LEI104882016.html

Lei nº 5.261/1996

Obriga  os  estabelecimentos
fornecedores  de  refeição  e
produtores  de  alimentos  a
permitirem  aos  consumidores  o
acesso  à  cozinha  ou  ao  local  de
produção de alimentos.

http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/
legislacao/html/LEI52611996.html

Lei Nº9.160/2009

Dispõe sobre a obrigatoriedade dos
estabelecimentos  comerciais,  de
prestação de serviços, inclusive os
oficiais,  afixarem  placas  ou
cartazes, na entrada e na recepção,
com  o  endereço  e  o  número  do
telefone  do  Instituto  Estadual  de
Proteção e Defesa do Consumidor -
PROCON-ES  e  do  Grupo  de
Proteção  ao  Consumidor  de
jurisdição ao estabelecimento.

http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/
legislacao/html/LEI91602009.html

Lei nº9.926/2012

Dispõe sobre a obrigatoriedade dos
estabelecimentos  do  comércio
varejista no Estado, a afixarem, em
local  visível,  cartaz  informando  a
forma de pagamento adotada.

http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/
legislacao/html/LEI99262012.html

Lei Nº 9.369/2009

Obriga as farmácias a afixarem, em
local  visível,  placa  contendo  o
nome do técnico responsável, bem
como  do  técnico  responsável
substituto. http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/

legislacao/html/LEI93692009.html
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Lei Nº 6.659/2001

Torna obrigatório  a  todas  as
farmácias,  drogarias ou
estabelecimentos  congêneres,  a
fixação,  em  locais  visíveis  ao
consumidor,  de  lista  com  o  nome
genérico  dos  medicamentos
publicados  pelo  Ministério  da
Saúde.

http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/
legislacao/html/LEI66592001.html

MUNICIPAL

Legislação ASSUNTO SITE

Decreto Nº
073/2009

Dispõe sobre os critérios de fixação 
 dos valores das penas de multa ‘n
as 
 infrações ao código de defesa do
consumidor e dá outras providência
s.

http://www.legislacaocompilada.com.br/cariacica/
Arquivo/Documents/legislacao/html/D732018.html

Portaria Nº
001/2009

Estabelece  normas  para  a
execução orçamentária e financeira
durante o exercício de 2009.

http://www.legislacaocompilada.com.br/cariacica/
Arquivo/Documents/legislacao/html/D12009.html

Lei Nº 5.894/2018

Dispõe  sobre  obrigação  aos
estabelecimentos  privados
localizados  no  município  de
Cariacica  de  inserir  o  símbolo
mundial do autismo nas placas de
atendimento prioritário e dá outras
providências.

http://www3.camaracariacica.es.gov.br/Arquivo/
Documents/legislacao/html/L58942018.html

Lei Complementar
Nº 27/2009

Institui  O  Código  Tributário  Do
Município  De  Cariacica  E  Dá
Outras Providências.  

http://www.legislacaocompilada.com.br/cariacica/
Arquivo/Documents/legislacao/html/C272009.html
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	Obriga a afixação de cartazes, alertando o consumidor quanto aos males causados pela sonegação fiscal.
	Obriga os fornecedores de bens e serviços localizados no Estado do Espírito Santo a fixar data e turno para a entrega dos produtos e dá outras providências.
	Veda o desconto no valor do ticket refeição e/ou alimentação utilizado em restaurantes, lanchonetes, supermercados e estabelecimentos comerciais congêneres.
	Proíbe os estabelecimentos comerciais, no âmbito do Estado, de comercializar e de fornecer aos seus clientes canudos descartáveis de material plástico e/ou similares.
	Dispõe sobre a obrigatoriedade dos estabelecimentos do comércio varejista no Estado, a afixarem, em local visível, cartaz informando a forma de pagamento adotada.
	Regulamenta a oferta de serviços do tipo "couvert artístico" no Estado e dá outras providências.
	Institui a obrigatoriedade da fixação de cartazes contra o turismo sexual nos estabelecimentos do setor hoteleiro, bares, restaurantes, similares e pontos turísticos e dá outras providências.
	Dispõe sobre a obrigatoriedade da afixação de cartazes alertando sobre os males causados pelo alcoolismo nos estabelecimentos que comercializam bebidas alcoólicas e dá outras providências.
	Obriga os estabelecimentos comerciais, bares e restaurantes, no âmbito do Estado, a afixarem nas suas dependências, em local visível, faixa e/ou cartaz sobre a proibição de dirigir veículo automotor após o consumo de bebida alcóolica.
	Obriga os estabelecimentos fornecedores de refeição e produtores de alimentos a permitirem aos consumidores o acesso à cozinha ou ao local de produção de alimentos.
	Dispõe sobre a obrigatoriedade dos estabelecimentos comerciais, de prestação de serviços, inclusive os oficiais, afixarem placas ou cartazes, na entrada e na recepção, com o endereço e o número do telefone do Instituto Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor - PROCON-ES e do Grupo de Proteção ao Consumidor de jurisdição ao estabelecimento.
	Dispõe sobre a obrigatoriedade dos estabelecimentos do comércio varejista no Estado, a afixarem, em local visível, cartaz informando a forma de pagamento adotada.
	Obriga as farmácias a afixarem, em local visível, placa contendo o nome do técnico responsável, bem como do técnico responsável substituto.
	Torna obrigatório a todas as farmácias, drogarias ou estabelecimentos congêneres, a fixação, em locais visíveis ao consumidor, de lista com o nome genérico dos medicamentos publicados pelo Ministério da Saúde.
	Dispõe sobre obrigação aos estabelecimentos privados localizados no município de Cariacica de inserir o símbolo mundial do autismo nas placas de atendimento prioritário e dá outras providências.


