
 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

Gabinete do Deputado Capitão Assumção 

Av. Américo Buaiz, nº 205, 4. º andar, gabinete 406 Enseada do Suá 

 CEP. 29050-950 – Vitória ES 

EMENDA ADITIVA Nº ________ 

AO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N° 16/2020  

 

Altera o Projeto de Lei Complementar 16 de 2020. 

 

Art. 1º Fica alterado o Projeto de Lei Complementar 16 de 2020, que vigorará com a 

seguinte redação:  

 

 

“Art. 80-A A contribuição mensal compulsória de 

que trata o inciso III do artigo 40 será feita no 

percentual de 14% (quatorze por cento) e perdurará 

concomitantemente a situação de calamidade pública 

legalmente declarada, decorrente da pandemia do 

Covid-19 (Coronavírus).” (NR) 

 

 

Sala das Sessões, em 26 de março 2020. 

 

 

CAPITÃO ASSUMÇÃO 

Deputado Estadual – Espírito Santo 
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JUSTIFICATIVA 

 

A presente emenda aditiva ao Projeto de Lei Complementar 16 de 2020 tem por 

objetivo adequar a redação da proposição, com o intuito de ajustar a alteração que 

se pretende realizar ao lapso temporal da situação de calamidade pública causada 

pelo Covid-19 (Coronavírus).  

 

Em que pese o pacote de projetos do Governo do Estado seja no sentido de mitigar 

os efeitos lato sensu da pandemia, o Projeto de Lei Complementar em tela não 

prevê a correlação de prazo da alteração do percentual referente à contribuição 

mensal compulsória dos órgãos citados na Lei, com o prazo de duração da 

calamidade pública.  
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