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PROJETO DE LEI Nº , DE 2020 
 

Fica criada a Politica Pública “Programa 

Estadual de Alimentação Social – PEAS”. 
 

 
A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO DECRETA: 
 

 

Artigo 1º - Fica criada a Politica Pública “Programa Estadual de Alimentação 

Social – PEAS”, voltado aos agricultores familiares, assim considerados os que 

atendem aos requisitos da Lei federal nº 11.326, de 24 de julho de 2006, bem 

como às respectivas associações e cooperativas.  

  

Artigo 2º - São objetivos do PEAS:  

  

I - fomentar a organização e modernização da produção e melhorar o 

escoamento dos produtos da agricultura familiar; 

  

II - estimular a produção da agricultura familiar, contribuindo para a prática de 

preços adequados e ampliação do mercado de consumo; 

 

III - favorecer a aquisição dos produtos provenientes da agricultura familiar 

nas compras realizadas pelos órgãos públicos estaduais, principalmente para 

hospitais públicos, presídios, escolas públicas, instituições de amparo social e 

outras entidades.  

  

Artigo 3º - A administração do Programa Estadual de Alimentação Social – 

PEAS - será exercida por uma comissão gestora.  

  

 

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura 
de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço 

eletrônico http://www3.al.es.gov.br/autenticidade sob o identificador 
390030003300370038003A005000

https://www.jusbrasil.com.br/topicos/26491276/art-1-da-lei-14591-11-sao-paulo
http://www.jusbrasil.com/legislacao/95601/lei-11326-06
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/26491257/art-2-da-lei-14591-11-sao-paulo
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/26491241/art-2-inc-i-da-lei-14591-11-sao-paulo
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/26491213/art-2-inc-ii-da-lei-14591-11-sao-paulo
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/26491193/art-2-inc-iii-da-lei-14591-11-sao-paulo
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/26491173/art-3-da-lei-14591-11-sao-paulo
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 Artigo 4º  - A condição de agricultor familiar será verificada segundo os 

requisitos a que se refere o artigo 1º desta lei, e será comprovada mediante 

declaração a ser expedida por órgãos devidamente qualificados. 

 

Artigo 5º - As despesas resultantes da aplicação desta lei correrão à conta das 

dotações próprias consignadas no orçamento vigente, ficando o Poder 

Executivo autorizado a abrir, para o corrente exercício, se necessário, créditos 

suplementares, mediante a utilização de recursos nos termos do § 1º do 

artigo 43 da Lei federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.  

  

Artigo 6º - Esta lei será regulamentada no prazo de 60 (sessenta) dias, 

contados a partir da sua publicação.  

 

Artigo 7º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 

  

 
 

Vitória - ES, ___/__/2020. 
 
 

 
Janete de Sá- PMN 

Deputada Estadual – PMN 

 
                                            
  

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura 
de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço 

eletrônico http://www3.al.es.gov.br/autenticidade sob o identificador 
390030003300370038003A005000

https://www.jusbrasil.com.br/topicos/26491173/art-3-da-lei-14591-11-sao-paulo
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/26490817/art-5-da-lei-14591-11-sao-paulo
http://www.jusbrasil.com/topico/11665105/par%C3%A1grafo-1-artigo-43-da-lei-n-4320-de-17-de-mar%C3%A7o-de-1964
http://www.jusbrasil.com/topico/11665136/artigo-43-da-lei-n-4320-de-17-de-mar%C3%A7o-de-1964
http://www.jusbrasil.com/legislacao/109228/lei-de-normas-gerais-de-direito-financeiro-lei-4320-64
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/26490805/art-6-da-lei-14591-11-sao-paulo
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/26490792/art-7-da-lei-14591-11-sao-paulo
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JUSTIFICATIVA 
  
  

A agricultura familiar tem um peso econômico importante para a economia de 
nosso estado. São os maiores produtores de alimentos. É a base econômica da 

maioria dos municípios capixabas, principalmente dos pequenos municípios. 
Sendo, portanto, responsável por uma parcela significante da renda da 
população economicamente ativa espirito-santense. 

  
A contribuição do setor da agricultura capixaba para a produção de riqueza no 
Estado do Espírito Santo, mensurável no PIB –Produto Interno Bruto, está na 

ordem de 40,7%, percentual altamente significante, que colabora em muito para 
que o crescimento econômico do estado seja alavancado e permita percentuais 
acima da média da nação, o que orgulha muito o setor produtivo e os 

trabalhadores capixabas. 
  
A agricultura capixaba ao longo de décadas vem demonstrando pujança. Tem 

crescido de forma expressiva em produtividade e qualidade técnica, com alto 
destaque no cenário nacional, o que fortalece e equilibra nossa balança 
comercial, deixando evidente a grande importância deste setor para a economia 

do estado. 
  
O projeto em tela visa   aumentar, escoar, fortalecer  e tornar a produção mais 

eficiente junto a agricultura familiar,  incrementar a renda das famílias 
camponesas e a arrecadação do estado, combater mazelas sociais,   servir como 
instrumento na redução  do êxodo rural e ofertar alimentos mais saudáveis, 

orgânicos, à população ditada pelo Inciso III do artigo 2º. 
 
A Politica Pública “Programa Estadual de Alimentação Social – PEAS” já esta 

formalizada no PPA 2020-2023. 
 
Solicito, portanto,  aos meus nobres pares o apoio a essa iniciativa tão 

importante para o avanço das politicas públicas em nosso estado. 
  

 

 
Vitória - ES, ___/__/2020. 

 
 
 

Janete de Sá- PMN 
Deputada Estadual – PMN 

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura 
de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço 
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390030003300370038003A005000
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