
 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 
Gabinete do Deputado Estadual Delegado Lorenzo Pazolini 

  

1 
AV. AMÉRICO BUAIZ, nº 205, GABINETE 306, ENSEADA DO SUÁ, VITÓRIA/ES, CEP 29.050-950.  

Tel.: (027) 3382-5202  
 

PROPOSTA DE EMENDA CONSTITUCIONAL Nº       /2019 

 

Revoga a Emenda Constitucional nº 103, de 22 de 

dezembro de 2015, retornando à Constituição 

Estadual o art. 145 para obrigar a divulgação dos 

beneficiários e dos valores dos benefícios e 

incentivos fiscais concedidos. 

 

A Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo 

decreta: 

 

 Art. 1º Fica revogada em sua totalidade a Emenda Constitucional nº 103, de 22 de 

dezembro de 2015, repristinando a vigência do art. 145 para obrigar a divulgação 

dos beneficiários e dos valores dos benefícios e incentivos fiscais concedidos, com a 

seguinte redação: 

 

“Art. 145  Os Poderes Públicos Estadual e Municipal, no prazo de cento e 

oitenta dias após o encerramento do exercício financeiro, darão 

publicidade às seguintes informações:    

  

I - benefícios e incentivos fiscais concedidos, indicando os respectivos 

beneficiários e o montante do imposto reduzido ou dispensado; 

  

II - isenções ou reduções de impostos incidentes sobre bens e serviços”. 

 

Art. 2º Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Sala de Sessões, em 02 de janeiro de 2020. 
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Delegado Lorenzo Pazolini 
Deputado Estadual 

 

 

_____________________________ _____________________________ 
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A Proposta de Emenda Constitucional ora apresentada tem o objetivo de 

adequar a Constituição Estadual com os princípios basilares do Ordenamento 

Jurídico em vigor, quais sejam, o da Moralidade Pública, Transparência, 

Publicidade, Impessoalidade, Eficiência, Razoabilidade e Legalidade. 

O Governo do Estado do Espírito Santo afirma que essas informações são 

divulgadas à população na internet e, por essa razão, não há motivos para que esse 

dispositivo retorne à Constituição Estadual. 

Porém, essa afirmação não está correta. Na verdade o governo não divulga o 

valor concedido, seus fundamentos e a motivação para essa concessão. Ainda 

deixa de informar os benefícios e resultados ao Estado que esses incentivos irão 

proporcionar. 

Portanto, pelos motivos expostos acima, é de extrema importância que o art. 

145 seja reinserido na Constituição Estadual para que o Governo do Estado 

demostre probidade em relação aos gastos públicos e deixe de violar princípios 

fundamentais da Constituição Federal de 1988, que deve ser de obediência 

obrigatória de todo gestor público probo.   

Face ao exposto conclamamos o apoio dos nobres Pares na aprovação da 

presente Proposta de Emenda Constitucional, por reconhecer a importância e o 

interesse público que ela traduz. 
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