
 

 

 

 

 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

DIRETORIA DE REDAÇÃO – DR 

ESTUDO DE TÉCNICA LEGISLATIVA 

 

Visando adequar o Projeto de Lei nº 149/2020 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 149/2020 

 

Dispõe sobre recuperação ou ressarcimento dos danos 

causados aos bens públicos, e dá outras providências. 

 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

 

DECRETA: 

 

 

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 Poder 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 

Em 11 de março de 2020. 

 

_______________________ 

Wanderson Melgaço Macedo 

Diretor de Redação – DR 
Bianca/Ayres/Ernesta 
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