
 

 

GABINETE DO DEPUTADO VANDINHO LEITE 
Av. Américo Buaiz, 205 – Gab.303– Enseada do Suá – Vitória – ES – CEP 29050-950 

Tel.: (27) 3382.3589 

 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 
GABINETE DO DEPUTADO VANDINHO LEITE 

 

PROJETO DE LEI        /2020 

 

Dispõe sobre a obrigatoriedade dos estabelecimentos 

comerciais, hoteis, moteis, casa noturnas e similares a anexar 

aviso em local visível sobre os crimes praticados contra 

crianças e adolescentes e suas penas, e dá outras providências. 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO DECRETA: 

Art. 1º Fica obrigatório aos estabelecimentos comerciais - hoteis, moteis, casas noturnas e similares - a anexar 
aviso por escrito e em local visível dos crimes cometidos contra crianças e adolescentes, bem como as 
penalidades previstas. 

Art. 2º Os estabelecimentos comerciais, hoteis, moteis, casa noturnas e similares deverão exibir em sua recepção, 
em local visível, placa de 60 cm x 70 cm contendo: 

“SUBMETER CRIANÇA E ADOLESCENTE À PROSTITUIÇÃO OU À EXPLORAÇÃO SEXUAL É CRIME E DÁ CADEIA 
DE ATÉ 10 ANOS”. 

Art. 3º O descumprimento desta Lei sujeita o infrator às seguintes penalidades: 

I – advertência; 

II – multa de 10 salários mínimos, se reincidente; 

III – interdição do estabelecimento. 

Art. 4º Esta Lei entra em vigor 30 dias após sua publicação. 

Sala das Sessões,  22 de janeiro de  2020. 

 

VANDINHO LEITE 
Deputado Estadual – PSDB 
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JUSTIFICATIVA 

 
 
O presente projeto tem a perspectiva de proteger nossas crianças e adolescentes além de promover nos 
ambientes onde estamos propostos a fazer o alerta, principalmente para funcionários e donos desses 
estabelecimentos uma perspectiva solidária na proposta maior que é a defesa de crianças e adolescentes. 
 
“SUBMETER CRIANÇA E ADOLESCENTE À PROSTITUIÇÃO OU À EXPLORAÇÃO SEXUAL É CRIME E DÁ CADEIA DE ATÉ 
10 ANOS”. 
 
Dessa forma, com essa afirmação levaremos a um estado de consciência de estabelecimentos comerciais, hoteis, 
moteis, casas noturnas e similares. 
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