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ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

 

 

DIRETORIA DE REDAÇÃO – DR 

ESTUDO DE TÉCNICA LEGISLATIVA 

 

Visando adequar o Projeto de Lei nº 397/2022 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 397/2022 

 

Dispõe sobre a comercialização de 

raticidas e demais venenos no Estado do 

Espírito Santo e dá outras providências. 

 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

 

DECRETA: 

 

 

Art. 1º Os estabelecimentos que comercializam raticidas e demais venenos de uso autorizado 

no Estado do Espírito Santo ficam obrigados a manter um cadastro que permita a 

identificação dos compradores. 

 

§1º O cadastro deve ser mantido pelo estabelecimento pelo período de um ano a partir da data 

da compra. 

 

§2º O registro do comprador deve conter as seguintes informações: nome completo, RG, CPF 

e endereço. 

 

§3º A determinação prevista no caput deste artigo se aplica a qualquer modalidade de 

comércio, físico ou digital. 

 

Art. 2º O descumprimento ao disposto nesta Lei acarretará a imposição de multa entre 100 

(cem) e 500 (quinhentas) vezes o Valor de Referência do Tesouro Estadual - VRTE, a ser 

graduada de acordo com a gravidade da infração, o porte econômico do infrator, a conduta e 

o resultado produzido. 

 

Art. 3º A fiscalização do cumprimento dos dispositivos constantes desta Lei e a aplicação da 

sanção ficarão a cargo dos órgãos competentes da Administração Pública. 

 

Art. 4º As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão por conta das dotações 

orçamentárias próprias, suplementadas se necessário. 

 

Autenticar documento em https://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
com o identificador 3100350039003100360038003A00540052004100, Documento 

assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de 
Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.



 
 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

 

 

Art. 5º O Poder Executivo expedirá os regulamentos necessários para a fiel execução desta 

Lei. 

 

Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.” 

 

Sala das Sessões, 06 de julho de 2022. 

 

JOSÉ ESMERALDO 

DEPUTADO ESTADUAL 

 

Em 1º de agosto de 2022. 

 

_________________________ 

Maria Elizabete Zardo Nunes  

Diretora de Redação – DR 
 

Bianca/Ernesta/Luciana 

ETL nº 422/2022 
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