
Vitória-ES, terça-feira, 07 de agosto de 2018 Diário do Poder Legislativo - 1 

 

 

 

 
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO GOVERNADOR 
 
MENSAGEM Nº 103/2018 
 
Excelentíssimo Senhor Presidente da 
Assembleia Legislativa 
Deputado Erick Musso 
 

Encaminho à apreciação da Assembleia 
Legislativa, o incluso Projeto de Lei que 
Estabelece a remissão, a anistia e a reinstituição 

dos incentivos, das isenções e dos benefícios 
fiscais ou financeiro-fiscais, vigentes no Estado do 
Espírito Santo, na forma prevista no Convênio 
ICMS nº 190, de 15 de dezembro de 2017 . 
 

A proposta decorre da previsão constante 
da Lei Complementar Nacional nº 160, de 07 de 
agosto de 2017 (Lei da Convalidação), que 
autorizou a celebração do convênio, observados os 
requisitos nela estabelecidos, permitindo aos 
Estados e ao Distrito Federal deliberar sobre a 
remissão e a reinstituição dos créditos tributários, 
constituídos ou não, decorrentes das isenções, dos 
incentivos e dos benefícios fiscais ou financeiro-
fiscais, instituídos em desacordo com o disposto na 

II do § 2º do art. 155 da 
Constituição Federal, propiciando-se, dessa forma, 
a segurança jurídica para as operações realizadas 
nessas condições e a reinstituição de todo o 
conjunto normativo correspondente. 
 

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, 03 de agosto 2018. 

 
PAULO CESAR HARTUNG GOMES 

Governador do Estado 
 
 

PROJETO DE LEI Nº 209/2018 
 

Estabelece a remissão, a anistia e a 
reinstituição dos incentivos, das 
isenções e dos benefícios fiscais ou 
financeiro-fiscais, vigentes no 

Estado do Espírito Santo, na forma 
prevista no Convênio ICMS nº 
190, de 15 de dezembro de 2017.  

 
Art. 1º Ficam remitidos, anistiados e 
reinstituídos os incentivos, as isenções e os 
benefícios fiscais ou financeiro-fiscais, vigentes 
no Estado do Espírito Santo em 8 de agosto de 
2017, conforme Portaria-SEFAZ nº 09-R, da 
Secretaria de Estado da Fazenda, publicada no 
Diário Oficial do Estado em 05 de março de 
2018, e Certificado de Registro e Depósito - 
SE/CONFAZ nº 33/2018, da Secretaria 
Executiva do Conselho Nacional de Política 
Fazendária, na forma prevista no Convênio 
ICMS nº 190, de 15 de dezembro de 2017. 
 
Parágrafo único. As isenções, os incentivos e 
os benefícios fiscais ou financeiro-fiscais 
reinstituídos vigorarão até a data do termo final, 
prevista na Portaria-SEFAZ nº 09-R, de 2018. 
 
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 
 
 

 

 

 

 
ATO Nº 915 

 
 A MESA DIRETORA DA 
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando de 
suas atribuições legais, resolve, 
 
 EXONERAR, na forma do artigo 61, § 

de janeiro de 1994, WESCLEI TEIXEIRA 
PINHEIRO, do cargo em comissão de Adjunto 
de Gabinete de Representação Parlamentar, 
código ADGRP, do gabinete do Deputado 
Enivaldo dos Anjos, por solicitação do próprio 
Deputado, contida no processo nº 182694/2018. 
 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
06 de agosto de 2018. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

RAQUEL LESSA 
1ª Secretária 

ENIVALDO DOS ANJOS 
2º Secretário 
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