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EMENDA SUBSTITUTIVA AO PROJETO DE LEI Nº 99/2020  
 

Acrescenta o §11 ao artigo 16 da Lei nº 7.000, de 27 de 

dezembro de 2001, e dá outras providências. 

 

 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

DECRETA: 

 

Art. 1º Acrescenta o §11 ao artigo 16 da Lei nº 7.000, de 27 de dezembro de 2001, com 

a seguinte redação: 

 

“Art. 16 - ... 

 

§11. “O ICMS do mês de dezembro gerado pela venda de produtos no 

varejo poderá ser pago em até três parcelas, desde que comprovada 

venda através de pagamento parcelado.”” 

 

Art. 2° O Poder Executivo regulamentará a presente lei. 

 

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

 

Sala das Sessões, 13 de fevereiro de 2020. 

 

 

 
ALEXANDRE XAMBINHO 

ALEXANDRE ARAUJO MARÇAL 

DEPUTADO ESTADUAL – REDE 
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JUSTIFICATIVA 

 

O parcelamento do ICMS do mês de dezembro é de fundamental importância, 

pois com certeza, trará um fôlego aos comerciantes, principalmente aqueles que tem 

suas vendas feitas a prazo, visto que em muitas das vezes vendem seus produtos, 

principalmente eletro eletrônicos e móveis, em mais de 12 vezes, tendo desta forma que 

adiantar o pagamento do tributo muito antes de recebê-lo.  

            Além deste fato, há que se verificar que no mês de dezembro o empresário tem 

praticamente duas folhas de pagamento e em janeiro o adiantamento de férias, outras 

taxas e tributos, ocasionando um descompasso nas finanças, levando o comerciante a 

procurar capital de giro em instituições bancárias. 

O mês de dezembro concentra o maior volume de vendas do setor, gerando 

consequentemente, maior valor de imposto a ser recolhido e ainda e essas vendas 

ocorrem em sua grande maioria a prazo, em várias prestações, o que poderá refletir 

significativamente no capital de giro dessas empresas, caso o recolhimento seja dado em 

uma única parcela. 

 

Pelo exposto pedimos aos Nobres Pares pela APROVAÇÃO desta proposição e ao 

Excelentíssimo Senhor Governador a Sanção.  
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