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PROJETO DE LEI Nº                  /2020 

DISPÕE SOBRE A RECUPERAÇÃO OU RESSARCIMENTOS DOS 
DANOS CAUSADOS AOS BENS PÚBLICOS E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS. 

 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO RESOLVE: 

 

Art. 1º Quem de qualquer forma concorre para a prática de atos de vandalismo ou 

danos a prédios, monumentos, praças e demais bens públicos incide nas cominações 

previstas nesta lei. 

Parágrafo único. São igualmente autores do dano, para efeito do disposto nesta lei, 

o coautor e o partícipe do fato que lesione ou cause dano ao patrimônio público. 

 

Art. 2º O responsável pelo dano ou lesão ao patrimônio público estará sujeito às 

seguintes penalidades: 

I – recuperação do bem danificado; 

II – ressarcimento ao Poder Público pelo dano causado. 

§1º Quando o bem público danificado for reparado pelo Poder Público, competirá ao 

autor do dano o ressarcimento aos cofres públicos. 

§2º A obrigação do autor do dano em ressarcir o erário subsistirá ainda que o Poder 

Público decida por substituir o bem público por outro de natureza diversa. 

 

Art. 3º O Executivo poderá regulamentar esta Lei. 

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

 

Sala das Sessões, 03 de março de 2020. 

 

MARCOS GARCIA 

Deputado Estadual – PV 
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JUSTIFICATIVA 

O patrimônio público, por constituir objeto dos nossos impostos, pertence à 

coletividade e deve ser preservada e usufruída de maneira correta por todos. 

Entretanto, não é pouco comum verificamos bens públicos extremamente 

danificados e que precisam, frequentemente, ser restaurados ou, até mesmo, 

reconstruídos em virtude da ação humana.  

A presente proposição visa estabelecer parâmetros para a restauração de bens 

públicos danificados por ação de vandalismo ou qualquer outra ação dolosa ou 

culposa praticada pela conduta humana em detrimento do patrimônio público.  

O presente Projeto de Lei visa restaurar os bens e monumentos públicos danificados 

por pessoas ou grupos de pessoas em atos de vandalismo e, quando não possível 

restaurar o bem pelo autor do dano, que o mesmo seja conduzido a ressarcir os 

gastos com a restauração ou substituição do bem. 

A guarda, a responsabilidade e o zelo desses patrimônios públicos têm sido tratados 

com desdém, sem que sejam perpetradas punições eficazes e penalizações 

regimentais previstas nas normas e estatutos públicos.  

Dada a relevância da matéria, requeiro o apoio dos nobres para a aprovação da 

presente proposição.  

Sala de Sessões, 03 de março de 2020. 

 

MARCOS GARCIA 

Deputado Estadual – PV 
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