
 
 

 

 

 

 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

DIRETORIA DE REDAÇÃO – DR 

ESTUDO DE TÉCNICA LEGISLATIVA 

 

Visando adequar o Projeto de Lei nº 272/2019 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 272/2019 

 

Dispõe sobre a proibição do uso de 

pulverização aérea de agrotóxicos no Estado 

do Espírito Santo e dá outras providências. 

 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

 

DECRETA: 

 

 

Art. 1º Fica expressamente proibida a pulverização aérea de agrotóxicos no Estado do Espírito 

Santo. 

 

Art. 2º A infração ao art. 1º sujeita o infrator, pessoa física ou jurídica, ao pagamento de 

multa de 30.000 (trinta mil) Valores de Referência do Tesouro Estadual – VRTEs. 

 

§ 1º Nas reincidências as multas serão cominadas em dobro. 

 

§ 2º A multa é quadruplicada se a infração ocorre no raio de 500m (quinhentos metros) dos 

seguintes estabelecimentos: 

 

I - escolas e colégios; 

 

II - Centros Municipais de Educação Infantil – CMEIS; 

 

III - Unidades Básicas de Saúde – UBS; 

 

IV - Unidades de Saúde da Família – USF; 

 

V - núcleos residenciais da área rural. 

 

Art. 3º Quando não for possível apurar o infrator, poderão ser responsabilizados 

solidariamente pelo pagamento da multa o proprietário ou possuidor do imóvel a qualquer 

título, o proprietário da lavoura cultivada e também a indústria que receber ou processar a 

matéria-prima oriunda das áreas pulverizadas. 

 

Art. 4º O valor da multa estabelecido no art. 2º será atualizado anualmente por decreto do 

Poder Executivo. 
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Art. 5º A aplicação da multa prevista no art. 2º não exime o responsável de outras penalidades 

na esfera penal, civil e administrativa. 

 

Art. 6º Fica o Poder Executivo autorizado a regulamentar, por decreto, as medidas 

necessárias à implementação da presente Lei. 

 

Art. 7º O valor integral da multa será destinado para projetos que possibilitam a recuperação 

das áreas afetadas pela pulverização aérea do agrotóxico e seu entorno até 500m (quinhentos 

metros) de diâmetro do local identificado da área referenciada. 

 

Art. 8º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.” 

 

Sala das Sessões, 17 de abril de 2019. 

 

 

IRINY LOPES 

DEPUTADA ESTADUAL (PT/ES) 

 

 

Em 24 de abril de 2019. 

 

_______________________ 

Wanderson Melgaço Macedo 

Diretor de Redação – DR 

 

 
Bianca/Ayres/Ernesta 

ETL nº 214/2019 

Identificador: 320037003400320030003A00540052004100 Conferência em www3.al.es.gov.br/autenticidade.


		2019-04-24T19:08:26-0300




