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PROJETO DE LEI Nº ___ / 2019. 

 

Institui o programa estadual de incentivo a 

hortas domésticas e comunitárias para 

população carente em áreas urbanas e 

rurais, no âmbito do Estado do Espírito 

Santo. 

 

 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  

 

DECRETA: 

 

 

Art. 1º Fica instituído o Programa Estadual de Incentivo a Hortas Domésticas e 

Comunitárias em áreas urbanas e rurais do Estado do Espírito Santo, tendo como 

finalidade: 

 

I - proporcionar economia no orçamento familiar; 

 

II - melhorar o padrão alimentar da população, por meio do consumo de frutas, 

legumes, verduras e hortaliças frescas; 

 

III - promover a valorização do cultivo doméstico de alimentos pelas famílias, bem 

como do local onde vivem; 

 

IV - facilitar a oferta de itens alimentícios nutritivos à população em geral. 

 

Parágrafo único. Para efeitos do que dispõe esta Lei, entende-se por horta 

doméstica aquela cultivada nas residências particulares; e comunitária, aquela 

cultivada em conjunto por moradores de uma mesma circunscrição urbana ou rural. 

 

Art. 2º O Programa Estadual de Incentivo a Hortas Domésticas e Comunitárias em 

áreas urbanas e rurais do Estado do Espírito Santo tem como ações: 
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I - seleção de beneficiários, por meio de cadastramento e mapeamento dos inscritos 

no Cadastro Único do Governo Federal; 

 

II - distribuição gratuita de equipamentos, bem como de sementes e insumos 

básicos necessários para a instalação e manutenção da horta; 

 

III - oferecimento de assistência técnica especializada oficial nos locais de cultivo; 

 

IV - fornecimento de material didático, com o objetivo de promover a conscientização 

dos cidadãos. 

 

Art. 3º Esta Lei poderá ser regulamentada para garantir sua execução. 

 

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 

Sala das Sessões, 14 de junho de 2019. 

 

 

 

GANDINI 

Deputado Estadual 
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JUSTIFICATIVA: 

 

Referida proposição visa instituir um programa de incentivo a hortas domésticas e 

comunitárias em áreas urbanas e rurais no Estado do Espírito Santo. 

 

O objetivo do programa é proporcionar uma economia no orçamento familiar, 

melhorar o padrão alimentar da população por meio do consumo de frutas, legumes, 

verduras e hortaliças frescas, além de promover a valorização do cultivo doméstico 

de alimentos pelas famílias. 

 

A iniciativa visa, ainda, promover assistência técnica e distribuição gratuita de 

materiais didáticos, equipamentos, sementes e insumos básicos necessários para a 

manutenção da horta. 

 

O projeto propõe que ao Governo do Estado que realize a seleção dos beneficiários 

por meio de cadastramento e mapeamento dos inscritos no Cadastro Único do 

Governo Federal, aberto a famílias com renda de até meio salário mínimo por 

pessoa ou que ganham até três salários mínimos de renda mensal total, além de 

pessoas com deficiência e idosos acima de 65 anos que recebem o Benefício de 

Prestação Continuada (BPC). 

 

Ademais, o cultivo doméstico e comunitário de itens alimentícios em hortas 

particulares é uma realidade em nosso estado, sendo que o plantio de alimentos 

orgânicos, além de trazer benefícios incontestáveis à saúde, gera significante 

economia no orçamento doméstico da população, sendo necessária a 

implementação, por parte do governo estadual, de políticas facilitadoras do cultivo 

doméstico. 

 

Por todo o exposto, submetemos à apreciação desta Casa o presente Projeto de Lei, 

contando, desde já, com indispensável apoio dos nobres pares. 
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