
 
 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

DIRETORIA DE REDAÇÃO – DR 

ESTUDO DE TÉCNICA LEGISLATIVA 

 

Visando adequar o Projeto de Lei nº 132/2020 à técnica legislativa, às normas 

gramaticais, ao Manual de Normas de Redação Legislativa da Ales, publicado no DPL de 

27.11.2015, e ao disposto na Lei Complementar Federal nº 95/1998, alterada pela Lei 

Complementar Federal nº 107/2001, esta DR sugere as modificações abaixo, em destaque ao 

texto da matéria, que deverão ser acolhidas por ocasião da extração de autógrafos. 

 

 

“PROJETO DE LEI Nº 132/2020 

 

Cria a Política Pública “Programa Estadual de 

Alimentação Social – PEAS”. 

 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

 

DECRETA: 

 

 

Art. 1º Fica criada a Política 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. 

 

Art. 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. 

 

Art. 3º A administração do PEAS será exercida por uma comissão gestora. 

 

Art. 4º A condição de agricultor familiar será verificada segundo os requisitos a que se refere 

o art. 1º desta Lei, e será comprovada mediante declaração a ser expedida por órgãos 

devidamente qualificados.  

 

Art. 5º As despesas resultantes da aplicação desta Lei correrão por 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 art. 43 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964. 
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Art. 6º Esta Lei será regulamentada no prazo de 60 (sessenta) dias, contados a partir da sua 

publicação. 

 

Art. 7º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.” 

 

Sala das Sessões, 21 de fevereiro de 2020. 

 

 

Janete de Sá- PMN 

Deputada Estadual – PMN 
 

 

 

Em 04 de março de 2020. 

 

 

_______________________ 

Wanderson Melgaço Macedo 

Diretor de Redação – DR 

 

 
Cristiane/Ayres/Ernesta 

ETL nº 91/2020 
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