
 

 

 

 

 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

 

DIRETORIA DE REDAÇÃO – DR 

ESTUDO DE TÉCNICA LEGISLATIVA 

 

Visando adequar o Projeto de Lei nº 152/2020 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 152/2020 
 

Obriga a fixação de cartazes em 

estabelecimentos agropecuários, clínicas 

veterinárias, pet shops e afins no Estado do 

Espírito Santo com a informação de que maus-

tratos e abandono a animais é crime, onde 

denunciar, e dá outras providências. 

 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
 

DECRETA: 
 

 

Art. 1º É obrigatória a fixação de cartazes em todos os estabelecimentos agropecuários, 

clínicas veterinárias, pet shops, hotéis de pet, locais de banho, tosa e afins, que 

comercializem alimentos, medicamentos e insumos animais, informando sobre o crime de 

maus-tratos e abandono a animais, sua respectiva pena e onde denunciar. 

 

Art. 2º Os cartazes informativos devem ficar em local visível ao público e deverão ter as 

medidas mínimas de 500x250mm (quinhentos por duzentos e cinquenta milímetros), com 

a seguinte redação: 

 

“É CRIME praticar ato de abuso, abandono, maus-tratos, ferir ou mutilar 

animais silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos. Pena - detenção, de 

03 (três) meses a 1 (um) ano, e multa (art. 32 da Lei Federal nº 9.605/98). DENUNCIE 

– LIGUE 156.” 
 

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.” 

 

Sala das Sessões, 04 de março de 2020. 

 

RAQUEL LESSA 

Deputada Estadual – PROS 

 

Em 13 de março de 2020. 

 

_______________________ 

Wanderson Melgaço Macedo 

Diretor de Redação – DR 
Bianca/Ayres/Ernesta 
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