
 
 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

 

DIRETORIA DE REDAÇÃO - DR 

ESTUDO DE TÉCNICA LEGISLATIVA 

 

Visando adequar o Projeto de Lei nº 242/2019 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 242/2019 

 

Dispõe sobre o controle reprodutivo de cães e 

gatos no Estado do Espírito Santo por meio de 

unidades móveis de castração, conhecida como 

“Castramóvel”. 

 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

 

DECRETA: 

 

 

Art. 1º Fica instituído no Estado do Espírito Santo o serviço público de controle reprodutivo 

de cães e gatos a ser realizado por meio de unidades móveis de castração. 

 

§ 1º As unidades móveis referidas no caput consistirão em veículos itinerantes, devidamente 

adequados para a realização do serviço, sendo denominadas “Castramóvel”. 

 

§ 2º Os serviços prestados nas unidades móveis deverão observar as normas dos Conselhos 

Federais e Estaduais de Medicina Veterinária. 

 

Art. 2º Serão contemplados nesse projeto os municípios que se cadastrarem, obedecendo à 

ordem de atuação determinada pelo Estado. 

 

§ 1º O cronograma de atuação do projeto deverá observar a ordem de cadastramento, logística 

e/ou a necessidade de atendimento em localidades com quadros de superpopulação ou 

epidemias de zoonoses. 

 

§ 2º As pessoas que queiram castrar seus animais por esse projeto deverão comprovar que são 

pobres na forma da lei. 

 

§ 3º O Estado deverá informar aos municípios contemplados a data de atuação das unidades 

móveis com a antecedência mínima de 30 (trinta) dias. 

 

§ 4º Serão atribuições dos municípios cadastrados: 

 

I - a divulgação de datas e os locais de atuação das unidades móveis; 

 

II - o cadastramento de usuários e distribuição do número de senhas autorizadas pelo Estado; 
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III - a promoção de campanhas educativas de conscientização sobre guarda responsável de 

animais, crimes de abandono e maus-tratos, combate à zoonoses e a importância da castração. 

 

Art. 3º Fica o Poder Público autorizado a celebrar convênios e parcerias com entidades de 

proteção animal e outras organizações não governamentais, universidades, estabelecimentos 

veterinários, empresas públicas ou privadas e entidades de classe, para a consecução dos 

objetivos desta Lei. 

 

Art. 4º Esta Lei entra em vigor após decorridos 90 (noventa) dias de sua publicação oficial.” 

 

Sala das Sessões, 08 de abril de 2019. 

 

 

Luciano Machado 

Deputado Estadual 

 

 

 

Em 15 de abril de 2019.  

 

 

________________________ 

Wanderson Melgaço Macedo 

Diretor de Redação – DR 

 

 
Bianca/Ayres/Ernesta 

ETL nº 184/2019 
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