
 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

  

DIRETORIA DE REDAÇÃO – DR 

ESTUDO DE TÉCNICA LEGISLATIVA 

 

Visando adequar o Projeto de Lei nº 49/2019 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 49/2020 

 

Veda a concessão de título de utilidade pública 

estadual a entidades sediadas ou em atuação 

no Estado do Espírito Santo, que tenham sido 

condenadas, com sentença transitada em 

julgado, por prática de trabalho infantil. 

 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

 

DECRETA: 

 

 

Art. 1º Fica vedada a concessão de título de utilidade pública estadual a entidades sediadas ou 

em atuação no Estado do Espírito Santo, que tenham sido condenadas, com sentença 

transitada em julgado, por prática de trabalho infantil. 

 

Art. 2º Caso a entidade seja formalmente denunciada pelo Ministério Público por prática de 

trabalho infantil durante a tramitação de Projeto de Lei que lhe pretenda conceder o título de 

utilidade pública estadual, a movimentação da referida proposição será sobrestada no 

parlamento capixaba, até a conclusão do processo criminal que vier a ser instaurado. 

 

Art. 3º Na hipótese em que a entidade tiver sido declarada como de utilidade pública estadual 

antes de sua condenação, com sentença transitada em julgado, por prática de trabalho infantil, 

a Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo apresentará Projeto de 

Lei para a cassação sumária daquele título, que tramitará em regime de urgência no 

parlamento capixaba. 

 

Art. 4º Esta Lei entra em vigor após decorridos 30 (trinta) dias de sua publicação oficial.” 

 

Sala das Sessões, 20 de janeiro de 2020. 

 

VANDINHO LEITE 

DEPUTADO ESTADUAL – PSDB/ES 

 

Em 12 de fevereiro de 2020. 

 

________________________  

Wanderson Melgaço Macedo  

Diretor de Redação – DR  
 

Luciana/Ayres/Ernesta 
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