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GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO GOVERNADOR 
 
MENSAGEM Nº 091/2018 
 
Excelentíssimo Senhor Presidente da 
Assembleia Legislativa 
Deputado Erick Musso 
 

Encaminho à apreciação da Assembleia 
Legislativa, o Altera a 

, que 
dispõe sobre o Imposto sobre Operações Relativas 
à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de 
Serviços de Transporte Interestadual e 
Intermunicipal e de Comunicação - ICMS. 

 
A proposta visa regulamentar o Convênio 

ICMS nº 49/18, no que se refere a autorização do 
CONFAZ para o Espírito Santo conceder anistia de 
multas e juros relativos aos créditos tributários, 
decorrentes de fatos geradores ocorridos no mês de 
maio de 2018, referentes às operações e prestações 
destinadas à empresa  operadora logística 
Serrapark Logística e Armazens Gerais S/A.  Esse 
tratamento se estende também às empresas satélites 
relacionadas no Anexo Único do Convênio citado. 
 

Diante das considerações acima expostas, 
Senhor Presidente e Senhores Deputados, solicito o 
empenho de Vossas Excelências no sentido de 
aprovar o presente Projeto de Lei. 

 
Vitória, 09 de julho 2018. 

 
PAULO CESAR HARTUNG GOMES 

Governador do Estado 
 
 

PROJETO DE LEI Nº 178/2018 
 

Altera a Lei n.º 7.000, de 27 de 
dezembro de 2001. 

 
Art. 1º Fica incluído o art. 179-H na Lei n.º 7.000, de 
27 de dezembro de 2001, que dispõe sobre o Imposto 
sobre Operações Relativas à Circulação de 
Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de 
Transporte Interestadual e Intermunicipal e de 
Comunicação, com a seguinte redação: 

Art. 179-H. Ficam anistiados as multas 
e os juros relativos aos créditos 
tributários, decorrentes de fatos 
geradores ocorridos no mês de maio de 
2018, referentes às operações e 
prestações realizadas pela empresa 
Serrapark Logistica e Armazens Gerais 
S/A, CNPJ n.º 10.564.964/0002-05, 
desde que o pagamento do imposto 
correspondente seja realizado 
integralmente no prazo previsto no art. 
1.223, I do Regulamento. 
 
Parágrafo único.  Os benefícios 
previstos neste artigo se estendem às 
empresas satélites relacionadas no 
Anexo Único do Convênio ICMS 49/18, 
de 21 de junho de 2018, vinculadas à 

 
 
Art. 2° Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 
 
 

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
GABINETE DO GOVERNADOR 

 
MENSAGEM Nº 092/2018 
 
Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia 
Legislativa 
Deputado Erick Musso 
 

Transmito à V. Exa. e dignos Pares, 
amparado no artigo 66, § 2º da Constituição Estadual, 
as razões de VETO TOTAL ao Autógrafo de Lei nº 
76/2018, que 
comercialização e distribuição de produtos 
alimentícios cuja embalagem apresente qualquer tipo 
de risco à segurança alimentar e à saúde do 

de autoria do Deputado Sandro 
Locutor, aprovado nessa Casa, relacionado ao 
Projeto de Lei nº 445/2017, para cumprimento das 
formalidades constitucionais de praxe. 
 

Em que pese o justo propósito que norteou a 
iniciativa parlamentar o Instituto Estadual de 
Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON), ao 
analisar os aspectos técnicos, e a Procuradoria Geral 
do Estado (PGE), ao apreciar os aspectos 
constitucionais, manifestaram-se pelo veto total ao 
presente Autógrafo de Lei, pelas razões e argumentos 
que seguem transcritos: 

 
O autógrafo de lei em tela visa a 

regulamentar específico aspecto do 
direito do consumidor sobre as 
embalagens de produtos de produtos 
alimentícios comercializados e 
distribuídos no Estado. No que pese esse 
ponto, é nítido a busca do presente Identificador: 310032003200340035003A00540052004100 Conferência em www3.al.es.gov.br/autenticidade.


