
 
 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

 

DIRETORIA DE REDAÇÃO – DR 

ESTUDO DE TÉCNICA LEGISLATIVA 

 

Visando adequar o Projeto de Lei nº 686/2019 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 686/2019 

 

Dispõe sobre a proibição do uso 

indiscriminado de substâncias nocivas à vida 

de abelhas polinizadoras e outras espécies nos 

cultivos agrícolas em áreas próximas de 

colmeias, no âmbito do Estado do Espírito 

Santo. 

 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

 

DECRETA: 

 

 

Art. 1º Fica expressamente proibido, no âmbito do Estado do Espírito Santo, o uso 

indiscriminado, por qualquer meio, de substâncias nocivas à vida de abelhas polinizadoras e 

outras espécies nos cultivos agrícolas em áreas próximas de colmeias. 

 

§ 1º O não atendimento ao disposto no caput deste artigo caracterizará incidência nas penas 

cominadas na legislação especial, na medida da sua culpabilidade, sendo esta pessoa física ou 

jurídica, ainda que, sabendo da conduta criminosa de outrem, deixar de impedir a sua prática, 

quando podia agir para evitá- la. 

 

§ 2º Especialmente em áreas de apicultura e meliponicultura é vedado o uso de agrotóxicos, 

fungicidas e inseticidas no raio de até 1.000 (mil) metros de distância. 

 

Art. 2º Identificado o responsável pelo extermínio de abelhas em colmeias cultivadas por 

apicultores e meliponicultores, assim como de enxames encontrados no meio ambiente 

ocorrido por aplicação de agrotóxicos, fungicidas e inseticidas, será aplicada multa de até 

2.000 (dois mil) Valores de Referência do Tesouro Estadual – VRTEs e, no caso de 

reincidência, a multa será cominada em dobro. 

 

Art. 3º O proprietário, possuidor, arrendatário ou quem obtenha de qualquer forma a 

administração de áreas nas condições do art. 1º que permitir a aplicação de agrotóxicos, 

fungicidas ou inseticidas será igualmente penalizado nos termos do art. 2º. 

 

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, por desrespeito a esta Lei, não exime o 

responsável de outras penalidades nas esferas penal, civil e administrativa. 

 

Art. 6º Fica o Poder Executivo autorizado a regulamentar as medidas necessárias à 

implementação da presente Lei. 

 

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

implementação de políticas públicas para geração de emprego e renda a apicultores e 

meliponicultores. 
 

Art. 8º Esta Lei entra em vigor após decorridos 45 (quarenta e cinco) dias de sua publicação 

oficial.” 

 

Sala das Sessões, 21 de agosto de 2019. 

 

 

IRINY LOPES 

DEPUTADA ESTADUAL (PT/ES) 

 

 

 

Em 28 de agosto de 2019. 

 

 

_______________________ 

Wanderson Melgaço Macedo 

Diretor de Redação – DR  

 

 
Luciana/Ayres/Ernesta 

ETL nº 559/2019 
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