
 

 
 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

 

 

DIRETORIA DE REDAÇÃO – DR 

ESTUDO DE TÉCNICA LEGISLATIVA 

 

Visando adequar o Projeto de Lei nº 847/2021 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 847/2021 

 

Institui o Programa Estadual de Segurança 

Aquática no Estado do Espírito Santo. 

 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

 

DECRETA: 

 

 

Art. 1º Fica instituído o Programa Estadual de Segurança Aquática tendo por escopo 

estabelecer ações de segurança visando evitar a ocorrência de acidentes fatais por meio da 

promoção de educação aquática, bem como pela preparação de indivíduos para realização de 

reanimação e salvamento mediante casos de afogamento no Estado do Espírito Santo. 

 

Art. 2º Para efeitos do disposto nesta Lei, deverão ser disseminadas ações de orientação e 

prevenção de Segurança Aquática, tais como: 

 

I - divulgação, por intermédio de palestras, campanhas e outros meios, de práticas adequadas 

referentes ao ambiente aquático visando diminuir acidentes; 

 

II – conscientização da população acerca de riscos e perigos nos ambientes aquáticos; 

 

III – formação de cidadãos multiplicadores que possam difundir o uso de práticas seguras nos 

ambientes aquáticos; 

 

IV – veiculação de alertas a fim de evitar acidentes domésticos em baldes, tanques, pias e afins, 

estabelecendo programas educativos para aflorar a cultura de prevenção de acidentes em águas 

abertas e piscinas e também em ambientes domésticos; 

 

V – instalação de avisos acerca da localização dos sistemas de sucção presentes nas piscinas, 

com vistas a evitar afogamentos por meio da sucção dos cabelos; 

  

VI – promoção de cursos gratuitos de salvamento e reanimação, a fim de permitir 

conhecimentos básicos àqueles que se interessarem por práticas de primeiros socorros com o 

objetivo de reduzir o número de vítimas fatais. 

 

 

 Autenticar documento em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
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assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de 
Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.
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Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.” 

 

Sala das Sessões, 13 de dezembro de 2021. 

 

Marcos Garcia 

Deputado Estadual – PV 

 

 

Em 14 de dezembro de 2021. 

 

________________________  

Jarlos Nunes Sobrinho 

Diretor de Redação – DR  
 

Bianca/Ernesta/Luciana 

ETL nº 804/2021 
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