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PROJETO DE LEI Nº 151/2018. 
 

Dispõe sobre a obrigatoriedade da divulgação da Central de Atendimento à Mulher  (Disque  180)  e  do  Serviço  de Denúncia de Violações 

aos Direitos Humanos (Disque 100) nos estabelecimentos de acesso ao público que especifica. 

 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO DECRETA: 

 

Artigo 1º – Fica obrigatória a divulgação da Central de Atendimento à Mulher (Disque e do Serviço de Denúncia de Violações aos Direitos 

Humanos (Disque 100) em estabelecimentos de acesso ao público que especifica. 

 

Artigo 2º – Devem promover a divulgação, os estabelecimentos comerciais e congêneres que, em caráter permanente, provisório ou eventual, 

exerçam ao menos uma das seguintes atividades: 

 

I – setor de hospedagem - hotel, motel, pousada; 

II – setor alimentícios - bar, restaurante, lanchonete e similares; 

III – setor cultural – casa de eventos, shows, teatros, circos e simulares; 

IV –estações de transporte em massa e terminais de transporte urbano, férreo e aéreo; 

V – outros setores - salão de beleza, casa de massagem, sauna, academia de ginástica, clubes recreativos e atividades correlatas; 

VI – setor varejista - venda de produtos dirigidos ao mercado consumidor, através de mercados, feiras, lojas de departamento e shoppings, 

independente do porte; 

 

Parágrafo único – Enquadram-se na presente lei, todos os estabelecimentos comerciais situados à margem de rodovias. 

 

Artigo 3º – Os estabelecimentos públicos especificados nesta lei deverão afixar placas constando as seguintes frases: 

 

“VIOLÊNCIA, ABUSO E EXPLORAÇÂO SEXUAL CONTRA A MULHER É CRIME. DENUNCIE - DISQUE 180.” 

 

“VIOLAÇÃO AOS DIREITOS HUMANOS.  

 

NÃO SE CALE! DISQUE 100.” 

 

Parágrafo único – As placas deverão ser afixadas em local de maior trânsito de clientes ou usuários, devendo ser confeccionadas no formato 

de 29 cm de largura por 21 cm de altura, tamanho A4, texto impresso com letras proporcionais às dimensões da placa, de fácil compreensão e 

contraste visual que possibilite a visualização nítida. 

 

Artigo 4º – A inobservância ao disposto nesta Lei sujeitará o estabelecimento infrator às seguintes sanções: 

 

I – advertência por escrito da autoridade competente; 

II – multa no valor a ser fixado em VRTE - Valor de Referência do Tesouro Estadual, podendo ser agravada em caso de reincidência. 

 

Parágrafo único – Os estabelecimentos especificados no artigo 2º terão o prazo de 90 (noventa) dias para se adaptarem ao estabelecido nesta 

lei. 

 

Artigo 5º – O Poder Executivo regulamentará a presente lei. 

 

Artigo 6º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Sala das Sessões, 11 de junho de 2018. 

 

JANETE DE SÁ 

Deputada Estadual- PMN 

 

JUSTIFICATIVA 

 

A violência contra as mulheres é um grave problema no Brasil. 

A Central de Atendimento à Mulher, mais conhecida como Ligue 180, realizou, em 2016, o recorde de 1.133.345 atendimentos a mulheres 

em todo o País. O número foi 51% superior ao registrado no ano de 2015, quando 749.024 mulheres foram atendidas pela central, ou seja 

uma média de 3.052 por dia! 

Números cada vez mais crescentes e alarmantes. 

Os dados foram revelados em balanço da Secretaria de Políticas para as Mulheres (SPM) são assustadores, alarmantes e preocupantes. 

E em 65,91% dos casos, as violências foram cometidas por homens com quem as vítimas têm ou tiveram algum vínculo afetivo: atuais ou ex-

companheiros, cônjuges, namorados ou amantes das vítimas. 

Os atendimentos registrados no 1º semestre de 2016 pelo Ligue 180 revelaram que 78,72% das vítimas de violência doméstica possuem 

filhos e que 82,86% desses presenciaram ou sofreram violência. 
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Contudo, apesar do grande número de ligações, o alcance do Ligue 180 ainda está muito aquém dos números reais de violência contra a 

mulher, já que segundo estatísticas recentes, a cada dois minutos, cinco mulheres são agredidas violentamente no nosso país e somente em 

4% dos casos as vítimas recorrem aos serviços prestados pela Central de Atendimento à Mulher. 

Disponível 24h por dia e sete dias por semana, o "Disque 180" recebe ligações gratuitas exercendo o importante papel de receber denúncia de 

atos de violência contra as mulheres, fornecendo informações sobre o apoio do Estado no enfrentamento de situações adversas. 

Já o Disque 100 por sua vez, é um serviço de utilidade pública da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República (SDH/PR), 

destinado a receber demandas 

relativas a violações de Direitos Humanos, em especial as que atingem populações com vulnerabilidade acrescida, como: crianças e 

adolescentes, pessoas idosas, pessoas com deficiência, LGBT, pessoas em situação de rua e outros, como quilombolas, ciganos, índios, 

pessoas em privação de liberdade entre outros. 

O serviço inclui ainda, a disseminação de informações sobre direitos humanos e orientações acerca de ações, programas, campanhas, além de 

serviços de atendimento, proteção, defesa e responsabilização em Direitos Humanos disponíveis no âmbito Federal, Estadual e Municipal. 

Tais serviços ofertados pelo Estado seriam ainda mais utilizados se fossem divulgados de forma mais intensa, assim a iniciativa legislativa 

visa tornar esses serviços ainda mais conhecido pela população. 

Assim, diante de todo o exposto, contamos com o inestimável apoio de nossos nobres pares para aprovarmos a presente propositura, 

objetivando a informação, o conhecimento e a difusão desses importantes mecanismos de proteção da mulher e dos direitos humanos, 

pretendendo tornar obrigatória a afixação de cartazes para a divulgação dos números telefônicos da Central de Atendimento à Mulher e do 

Serviço de Denúncia de Violações dos Direito Humanos em estabelecimentos de acesso ao público no Estado do Espírito Santo. 

Desta forma, como Procuradora Especial da Mulher, em prol das mulheres do Estado do Espírito Santo, pedimos o apoio dos pares desta 

Casa de Leis na aprovação deste Projeto de Lei. 

 

LEI N.º 10.209 
 http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/PL/PL1512018/578745-16380120062018(39).pdf 

 

 

PARECER TÉCNICO  
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/PL/PL1512018/579159-15191013082018.pdf 

 

 

MINUTA DO PARECER DA COMISSÃO DE JUSTIÇA 

http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/PL/PL1512018/623305-173519061012042019-

assinado.pdf 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

PROJETO DE LEI Nº61/2019. 
 

Tipifica outros tipos de violência aos animais e dá outras providências. 

 

A Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo: 

 

DECRETA 

 

Art. 1º. Fica inserido o parágrafo único ao artigo 2º da lei 8.060 de 23 de junho de 2005: 

 

Parágrafo único: São consideradas condições inaceitáveis de existência os atos que atentem contra a liberdade psicológica, comportamental, 

fisiológica, sanitária e ambiental dos animais, tais como: 

 

I – praticar ato de abuso ou crueldade contra qualquer animal; 

 

XX – manter animal em lugares anti-higiênicos ou que lhe impeçam a respiração, o movimento ou o descanso, ou o privem de ar ou luz; 

III – obrigar animal a trabalhos excessivos ou superiores às suas forças e a todo ato que resulte em sofrimento para dele obter esforços que, 

razoavelmente, não se lhe possam exigir senão com castigo; 

IV – golpear, ferir ou mutilar qualquer animal, exceto nos casos de intervenção médica; 

V – abandonar qualquer animal; 

VI – deixar de realizar eutanásia humanitária nos casos indicados para o bem-estar do animal; 

http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/PL/PL1512018/578745-16380120062018(39).pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/PL/PL1512018/579159-15191013082018.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/PL/PL1512018/623305-173519061012042019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/PL/PL1512018/623305-173519061012042019-assinado.pdf
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VII – abater para consumo ou fazer trabalhar animal em período adiantado de gestação; 

VIII – atrelar animal a veículo sem os apetrechos indispensáveis; 

IX – utilizar, em serviço, animal cego, ferido, enfermo, fraco e extenuado; 

X – bater, golpear ou castigar, por qualquer forma, animal caído sob o veículo ou com ele, devendo o condutor desprendê-lo para que se 

levante; XI – descer ladeiras com veículos de tração animal sem utilização das respectivas travas, cujo uso é obrigatório; 

XII – deixar de revestir com couro ou material com idêntica qualidade de proteção as correntes atreladas ao animal; 

XIII – prender animal atrás de veículos ou atado à cauda de outro; 

XIV – fazer viajar animal a pé por mais de 10 quilômetros sem lhe dar descanso, ou trabalhar mais de 6 horas contínuas sem lhe dar água e 

alimento; 

XV – conservar animal embarcado por mais de 12 horas sem água e alimento; 

XVI – conduzir animal, por qualquer meio de locomoção, colocado de cabeça para baixo, de mãos ou pés atados, ou de qualquer outro modo 

que lhe produza sofrimento; 

XVII – transportar animal em cestos, gaiolas ou veículos sem as proporções necessárias ao seu tamanho e ao número de cabeças e sem que o 

meio de condução em que esteja encerrado esteja protegido por rede metálica ou idêntica que impeça a saída de qualquer membro do animal; 

XVIII – encerrar, em curral ou outro lugar, animais em número tal que não lhes seja possível mover-se livremente, ou deixa-los sem água e 

alimento por mais de 12 horas; 

XIX – deixar sem ordenhar as vacas por mais de 24 horas, quando utilizadas na exploração do leite; 

XX – ter animal encerrado juntamente com outro que o aterrorize ou moleste; 

XXI – ter animal destinado à venda em local que não reúna as condições de higiene e comodidade relativas; 

XXII – expor, em mercados e em outros locais de venda, por mais de 12 horas, animal em gaiolas ou qualquer outra forma de 

aprisionamento, sem que se façam nelas a devida limpeza e a renovação de água e alimento; 

XXIII – despelar ou depenar animal vivo ou entregá-lo vivo à alimentação de outro; XXIV – treinar ou adestrar animal com maus-tratos 

físicos ou psicológicos; XXV – exercitar tiro ao alvo sobre qualquer animal; 

XXVI – realizar ou promover lutas entre animais da mesma espécie ou de espécies diferentes, rinhas, touradas e simulacros de touradas, 

ainda que em lugar privado; XXVII – manter animal preso em correntes ou similares, ou contido em local que não lhe permita espaço de 

movimento adequado à sua espécie; 

XVIII – deixar de ministrar ao animal tudo o que humanitariamente lhe possa prover, inclusive assistência veterinária; 

XVIX – deixar de seguir as diretrizes de abate estabelecidas pelos órgãos competentes, no caso de animal de produção; 

 

a) – deixar de usar método substitutivo existente no ensino e pesquisa; XXXI – levar o animal à exaustão; 

 

XXXII – deixar animal em residência ou estabelecimento sem cuidados e assistência diária; 

XXXIII – praticar zoofilia; 

XXXIV – submeter fêmea a gestações sucessivas para exploração comercial, em animais de companhia; 

XXXV – submeter qualquer animal a estresse; 

XXXVI – submeter ave canora a treinamento em caixa acústica. 

 

Art. 2º. Fica inserido o artigo 3-A na lei 8.060 de 23 de junho de 2005 

 

Art. 3º-A Para os fins desta Lei, a palavra animal compreende todo ser irracional vertebrado quadrúpede ou bípede. 

 

Art. 3°. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Sala das Sessões, em 15 de fevereiro de 2019. 

 

CAPITÃO ASSUMÇÃO 

Deputado Estadual – Espírito Santo 

 

JUSTIFICATIVA 

 

O presente Projeto de Lei objetiva tipificar novas formas de maus tratos aplicadas nos animais no âmbito do Estado do Espírito Santo. 

Com efeito, a Comissão Parlamentar de Inquérito criada pela na Legislatura anterior pela Resolução 4.298/2016 demonstrou as recorrentes 

denúncias de maus tratos contra animais, abandono e desleixo praticados nos Centros de Controle de Zoonoses, sem embargos de que tais 

crimes também são cometidos por estabelecimentos comerciais, organizações não governamentais, bem como por particulares no Estado do 

Espírito Santo. 

Atualmente, existe a lei 8.060 de 23 de junho de 2005 que Institui o Código Estadual de Proteção aos Animais no âmbito do Estado do 

Espírito Santo, bem como a recente lei 10.967 de 11 de janeiro de 2019, o que a nosso entender são insuficientes para abarcar toda a gama de 

maus tratos sofridos pelos animais. 

Nesse sentido, o Distrito Federal promulgou lei estadual aumentando as penas em casos de maus tratos aos animais, explicitando que maus 

tratos não se resumem a danos físicos, mas também aqueles que atentam contra a liberdade psicológica, comportamental, fisiológica, 

sanitária e ambiental dos animais, nos casos que menciona. 

Face o exposto, e buscando maior proteção aos animais no Estado do Espírito Santo, solicito o apoio dos nobres pares para uma rápida 

tramitação e aprovação do presente Projeto de Lei. 

 

Legislação citada: 
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Art. 2º É vedado: 

 

I - ofender ou  agredir fisicamente os animais, sujeitando-os a qualquer tipo de experiência capaz de causar sofrimento ou dano, bem como as 

que criem condições inaceitáveis de existência; 

II - manter animais em local completamente desprovido de asseio ou que lhes impeçam a movimentação, o descanso ou os privem de ar e 

luminosidade; 

III - obrigar animais a trabalhos exorbitantes ou que ultrapassem sua força; 

IV - não dar morte rápida e indolor a todo animal cujo extermínio seja necessário para o consumo; 

V - exercer a venda ambulante de animais para menores desacompanhados de responsável legal; 

VI - enclausurar animais com outros que os molestem ou aterrorizem; 

VII - sacrificar animais com venenos ou outros métodos não preconizados pela Organização Mundial da Saúde - OMS nos programas de 

profilaxia da raiva; 

 

 

 

 

- Proposta de Emenda Constitucional nº 01/2019, do Deputado Lorenzo Pazolini e 

outros, que altera o art. 128 da Constituição Estadual, dispondo sobre a garantia de 

inamovibilidade ao Delegado de Polícia.  

http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=71738&arquiv

o=Arquivo/Documents/PEC/71738-153808144505022019-assinado.pdf#P71738 

 

 

- Projeto de Lei nº 26/2019, do Deputado Dr. Emílio Mameri, que proíbe a utilização 

e o fornecimento de copos plásticos descartáveis por restaurantes, bares, lanchonetes, 

barracas de praia, ambulantes e similares no Estado. 

http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=71753&arquiv

o=Arquivo/Documents/PL/71753-160018366205022019-assinado.pdf#P71753 

 

 

- Projeto de Lei nº 46/2019, do Deputado Dr. Rafael Favatto, que dispõe sobre a 

proibição de bares, restaurantes e estabelecimentos afins servirem, comercializarem 

e/ou distribuírem bebidas e alimentos quentes em recipientes plásticos. 

http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=72059&arquiv

o=Arquivo/Documents/PL/72059-185838980911022019-assinado.pdf#P72059 

 

 

- Projeto de Lei nº 119/2019, do Deputado Carlos Von, que dispõe sobre a cessão 

gratuita de espaços nos Shopping Centers do Estado para a comercialização de 

trabalhos artesanais por artistas do Espírito Santo. 

http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=72646&arquiv

o=Arquivo/Documents/PL/72646-143550731827022019-assinado.pdf#P72646 

 

 

http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=71738&arquivo=Arquivo/Documents/PEC/71738-153808144505022019-assinado.pdf#P71738
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=71738&arquivo=Arquivo/Documents/PEC/71738-153808144505022019-assinado.pdf#P71738
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=71753&arquivo=Arquivo/Documents/PL/71753-160018366205022019-assinado.pdf#P71753
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=71753&arquivo=Arquivo/Documents/PL/71753-160018366205022019-assinado.pdf#P71753
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=72059&arquivo=Arquivo/Documents/PL/72059-185838980911022019-assinado.pdf#P72059
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=72059&arquivo=Arquivo/Documents/PL/72059-185838980911022019-assinado.pdf#P72059
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=72646&arquivo=Arquivo/Documents/PL/72646-143550731827022019-assinado.pdf#P72646
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=72646&arquivo=Arquivo/Documents/PL/72646-143550731827022019-assinado.pdf#P72646
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- Projeto de Lei nº 126/2019, do Deputado Euclério Sampaio, que altera os art. 2º e 3º 

da Lei nº 10.438 de 2015 que proíbe o descarte de resíduos de qualquer natureza por 

meio de queimada nas zonas urbanas do Estado. 

http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=72676&arquiv

o=Arquivo/Documents/PL/72676-142401267528022019-assinado.pdf#P72676 

 

 

- Projeto de Lei nº 162/2019, do Deputado Marcos Garcia, dispondo sobre a 

obrigatoriedade de utilização de avisos sonoros em instituição bancária do Estado, 

visando o atendimento inclusivo às pessoas com deficiência visual. 

http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=73098&arquiv

o=Arquivo/Documents/PL/73098-093947188914032019-assinado.pdf#P73098 

 

 

- Projeto de Lei nº 171/2019, oriundo da Mensagem Governamental nº 23/2019, que 

dispõe sobre a criação do Programa de Integridade da Administração Pública 

Estadual Direta e Indireta, excetuadas as empresas públicas e as sociedades públicas 

e as sociedades de economia mista, e adota outras providências. 

http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=73158&arquiv

o=Arquivo/Documents/PL/73158-184456043414032019-assinado.pdf#P73158 

 

 

- Projeto de Lei nº 176/2019, do Deputado Fabricio Gandini, que veda qualquer 

proibição imposta pelos mercados e supermercados, no âmbito do Estado, acerca da 

possibilidade do consumidor efetuar registros por fotografia ou filmagem no interior 

dos estabelecimentos. 

http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=73224&arquiv

o=Arquivo/Documents/PL/73224-174110088518032019-assinado.pdf#P73224 

 

 

 
 

http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=72676&arquivo=Arquivo/Documents/PL/72676-142401267528022019-assinado.pdf#P72676
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=72676&arquivo=Arquivo/Documents/PL/72676-142401267528022019-assinado.pdf#P72676
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=73098&arquivo=Arquivo/Documents/PL/73098-093947188914032019-assinado.pdf#P73098
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=73098&arquivo=Arquivo/Documents/PL/73098-093947188914032019-assinado.pdf#P73098
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=73158&arquivo=Arquivo/Documents/PL/73158-184456043414032019-assinado.pdf#P73158
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=73158&arquivo=Arquivo/Documents/PL/73158-184456043414032019-assinado.pdf#P73158
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=73224&arquivo=Arquivo/Documents/PL/73224-174110088518032019-assinado.pdf#P73224
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=73224&arquivo=Arquivo/Documents/PL/73224-174110088518032019-assinado.pdf#P73224

