
 
 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

 

 

DIRETORIA DE REDAÇÃO - DR 

ESTUDO DE TÉCNICA LEGISLATIVA 

 

Visando adequar o Projeto de Lei nº 220/2019 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 220/2019 

 

Dispõe sobre a proibição de obter a guarda do 

animal agredido, bem como de outros animais, 

toda pessoa que comprovadamente cometeu 

maus-tratos contra animais domésticos, e dá 

outras providencias. 

 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

 

DECRETA: 

 

 

Art. 1º Fica proibida de obter a guarda do animal agredido, bem como de outros animais, toda 

pessoa que comprovadamente cometeu maus-tratos contra animais domésticos. 

 

§ 1º O agressor, transcorrido o prazo de 5 (cinco) anos, poderá possuir novo animal de 

estimação. 

 

§ 2º Caso o agressor cometa uma nova agressão no decurso dos 5 (cinco) anos, o prazo 

reiniciará. 

 

§ 3º Para o disposto na presente Lei, consideram-se maus-tratos, além da violência física, o 

abandono, não abrigá-lo durante sol e chuva, mantê-lo em local não arejado e limpo, não 

alimentá-lo devidamente e qualquer outro meio que dê condições indignas ao animal. 

 

Art. 2º O agressor deverá pagar multa de 100 (cem) a 1.000 (mil) Valores de Referência do 

Tesouro Estadual – VRTEs. 

 

§ 1º Os recursos arrecadados pelo pagamento das multas serão destinados ao Centro de 

Zoonose do município onde ocorreram os maus-tratos. 

 

§ 2º Sem prejuízo de multas, o agressor ficará responsável por todas as eventuais despesas 

veterinárias, seja com tratamento ou medicamento, até a total reabilitação do animal e também 

deverá arcar com as despesas de hospedagem até que o animal encontre um novo lar adotivo. 
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Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.” 

 

Sala das Sessões, 1º de abril de 2019. 

 

 

JANETE DE SÁ PMN 

DRPUTADA ESTADUAL 

 

 

 

Em 05 de abril de 2019. 

 

 

________________________ 

Wanderson Melgaço Macedo 

Diretor de Redação – DR 
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