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PROJETO DE LEI Nº ___ DE 2019. 

“Dispõe sobre o direito dos cidadãos espírito-

santenses ao recebimento de alertas sobre as 

condições do ar na forma em que especifica.” 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

DECRETA: 

 

Art. 1º - A todo cidadão residente e domiciliado no Espírito Santo fica 

assegurado o direito de receber alertas imediatos sobre as condições da 

qualidade do ar nos dias em que os níveis de concentração de poluentes 

emitidos alcançarem as classificações “ruim”, “muito ruim” ou “péssima”, com 

índice de 101- 199, 200-299 e > 300, de acordo com o boletim diário emitido 

pelo Instituto Estadual de Meio Ambiente (IEMA). 

 

§1º - Os alertas deverão ser publicados nos veículos de comunicação 

expressivos e de grande visibilidade, empregando-se, assim, os meios mais 

céleres e eficazes disponíveis para levar ao conhecimento do maior número de 

habitantes sobre as condições do ar e os possíveis riscos à saúde. 

 

§2º - Os índices até a classificação Boa e Moderada não serão divulgados por 

meio de alertas à população, pois a classificação Boa atende as diretrizes da 

OMS e a Moderada atende os padrões de qualidade do ar estabelecido pelo 

Decreto Estadual Nº 3463-R de 16/12/2013.  

 

Art. 2º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Sala das sessões, 14 de junho de 2019. 

CARLOS VON 

DEPUTADO ESTADUAL 
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JUSTICATIVA 

 

A proposição legislativa ora apresentada almeja garantir a máxima expansão do 

conhecimento à população sobre as condições do ar espírito-santense, 

sobretudo nas macrorregiões de grande concentração de poluentes na 

atmosfera, a fim de a prevenção sobre os possíveis riscos à saúde 

decorrentes dos prejuízos oriundos da inalação de resíduos tóxicos 

possam ser adotadas pelas pessoas de forma mais eficaz. 

 

Indubitável a constatação de que as fontes antropogênicas são as principais 

ocasionadoras da emissão de gases poluentes na atmosfera, mormente a 

produção de energia a partir da queima de combustíveis fósseis, combustão de 

veículos automotores, entre outras atividades humanas, as quais potencializam 

significativamente os riscos de agravamento da saúde dos habitantes dos 

grandes centros urbanos, razão pela qual, em havendo métodos de medição 

das condições da qualidade do ar e publicação diária já realizada pelo IEMA em 

seu sítio eletrônico, tais informações deverão ser veiculadas ao maior 

número de pessoas quando do alcance de níveis alarmantes 

classificados em “muito ruim”, de acordo com a tabela da Autarquia 

ambiental, a fim de que sejam minorados os casos de doenças 

decorrentes dos gases emitidos. 

 

Mais de 50 mil pessoas morrem anualmente no Brasil por consequência do 

elevado acúmulo de gases poluentes na atmosfera, conforme pesquisas 

divulgadas, motivo pelo qual, por tangenciar questões de SAÚDE PÚBLICA, a 

Administração deve implementar mecanismos para combate dos fatores 

originadores de doenças, tais como câncer respiratório, arteriosclerose, 

inflamação de pulmão, agravamento de sintomas de asma e  à resposta das 

pessoas sensíveis, problemas pulmonares e a alérgeno, aumento de internações 

hospitalares e óbito, facilitando os meios de prevenção eficazes a serem 

adotados pela população. 
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Válido consignar a inocorrência de tangenciamento na esfera de atribuições de 

quaisquer Entidades, Órgãos ou Secretarias integrantes do Poder Executivo 

Estadual, na medida em que a presente proposição legislativa adstringe-se a 

garantir o direito dos cidadãos ao recebimento de alertas e informações, o que 

se amolda à hipótese constitucional de competência residual estadual, motivo 

pelo qual, em se tratando de matéria de proteção à saúde com distribuição 

vertical de matérias a serem legisladas pelos Entes Federativos oriunda do 

modelo de cooperativismo constitucional contemporâneo, disposto no Art. 24, 

V, VIII e XII da CF/88, bem como da previsão de normas específicas aplicáveis 

à esfera estadual, revela-se a constitucionalidade, juridicidade, e observância à 

regimentalidade e à boa técnica legislativa deste projeto de lei. 

 

Certo da relevância temática apresentada através desta proposição legislativa, 

espera-se a aderência dos demais pares à finalidade do projeto de lei, com 

posterior deliberação e aprovação de seus termos e dispositivos. 
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