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atribuições previstas no Autógrafo de Lei, conforme 

descritas a seguir:  
 

“Em relação ao Sistema de GNV (Gás 

Veicular Natural) e seus componentes, 

o Ipem/ES, por meio do Convênio de 

Delegação de Competência firmado 

Inmetro, atua em 05 (cinco) frentes: 

 

1) Fabricação de Cilindros de Alta 

Pressão e Armazenamento de Gás 

Metano Veicular (GMV) - Os cilindros 

de alta pressão para armazenamento 

de gás combustível veicular são 

certificados compulsoriamente por 

organismos certificadores de produto. 

A abrangência da fiscalização do 

Ipem/ES para esse produto se dá em 

locais onde esses sejam fabricados ou 

comercializados. Também é possível 

verificar a comercialização de 

produtos em instaladores de sistemas 

de GNV. 

2) Instalação de Sistemas de GNV - Os 

instaladores de sistemas de GNV 

necessitam de registro junto ao 

Inmetro para funcionarem. Por meio 

do IPEM-ES é feita verificação de 

acompanhamento nas empresas 

instaladoras, a fim de conceder ou 

renovar o registro junto ao Inmetro. 

Além disso, o Ipem/ES realiza a 

fiscalização das instaladoras para 

evidenciar o cumprimento da 

legislação.  

3) Componentes Para Instalação do 

Sistema de GNV - Os componentes de 

sistemas de GNV (válvulas, tubos de 

alta pressão, duto de baixa pressão, 

redutor de pressão, indicador de 

pressão, suporte do cilindro e sistema 

de ventilação) são certificados 

compulsoriamente no âmbito do 

Sistema Brasileiro de Avaliação da 

Conformidade - SBAC. O Ipem/ES 

fiscaliza esses produtos nas fábricas, 

locais de comercialização e nas 

oficinas de instalação e manutenção 

de sistemas de GNV. 

4) Requalificação de Cilindros de 

GNV - A requalificação de cilindros de 

GNV, serviço obrigatório e que deve 

ser realizado no cilindro a cada 5 

(cinco) anos, é composta por inspeção 

e ensaio do cilindro para detecção de 

irregularidades que impossibilitem a 

continuidade de seu uso. O Ipem/ES 

realiza a verificação de 

acompanhamento nas oficinas, a fim 

de conceder ou renovar o registro 

junto ao Inmetro. Além disso, o 

Ipem/ES realiza a fiscalização das 

oficinas para evidenciar o 

cumprimento da legislação.  

5)Medidores de Gás Automotivo - Os 

medidores de gás automotivo (sistema 

destinado a medir continuamente 

quantidade de gás comprimido, sendo 

dotado de dispositivo de medição que 

emite sinais proporcionais à 

quantidade mensurada, sendo tais 

sinais decodificados e computados por 

aparelhagem eletrônica que visualiza 

a entrega bem como total a pagar 

relativo ao preço unitário 

predeterminado) são 

verificados/fiscalizados pelo Ipem/ES. 

A verificação é de caráter obrigatório, 

sendo efetuada anualmente ou sempre 

que o equipamento sofrer um reparo 

ou passar por manutenção.” 

 

Além disso, o IPEM ressaltou que o 

“Convênio de Cooperação Técnica 

firmado com o Inmetro estabelece 

que toda a receita resultante das 

atividades delegada se dará por 

intermédio de Guias de Recolhimento 

da União – GRU”. 

 

A Procuradora Geral do Estado 

(PGE) ao proceder a manifestação 

jurídica em relação aos aspectos 

constitucionais, ressalvou que a 

previsão contida, especificamente, no 

artigo 1º do Autógrafo de Lei “já é 

objeto de disciplina em Legislação 

Federal, sendo ainda objeto de 

legislação semelhante editada no 

Estado de São Paulo (Lei Estadual nº 

16.649, de 12/01/2018), não se 

vislumbrando óbice à sua sanção”. 

 

Face às razões expostas, se impõe a decisão 

do veto parcial ao Autógrafo de Lei nº 108/2018, 

art. 2º, referente ao Projeto de Lei Complementar nº 

16/2017. 

 

Vitória, 27 de agosto de 2018. 

 

PAULO CESAR HARTUNG GOMES 

Governador do Estado 

 

 
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO GOVERNADOR 

 
MENSAGEM Nº 127/2018 

 
Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia 

Legislativa 

Deputado Erick Musso Identificador: 310035003000360033003A00540052004100 Conferência em www3.al.es.gov.br/autenticidade.
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Encaminho à apreciação da Assembleia 

Legislativa, o incluso Projeto de Lei que “Altera a 

Lei nº 9.864, de 26 de junho de 2012, que “Dispõe 

sobre a reformulação do Programa de Pagamento 

por Serviços Ambientais – PSA no Estado, instituído 

pela Lei nº 8.995, de 22.9.2008, e dá outras 

providências”. 

 

As alterações propostas visam permitir a 

renovação dos contratos de PSA, por igual período, 

nos casos de atrasos na execução das ações 

contratadas, devidamente justificados, em razão da 

ocorrência de fatos excepcionais e/ou imprevisíveis, 

alheios à vontade das partes, tais como de eventos 

extremos como enchentes, secas e outros; e por 

razões técnico-administrativas alheios à vontade do 

contratado. 
 

O cenário hídrico vivenciado pelo Estado, 

entre os anos de 2015 e 2017, trouxe uma realidade 

ainda não experimentada pela coordenação do 

Programa Reflorestar. 
 

Muitos beneficiários do PSA não cumpriram 

os prazos de plantios previstos nos contratos, por 

completa impossibilidade, em razão do grande 

período de escassez hídrica, tendo em vista a 

probabilidade da perda dos plantios e dos recursos 

investidos e, consequentemente, a impossibilidade de 

sucesso na recuperação da floresta.  

Também foram observadas situações opostas, como 

ocorrências de “trombas d’água”, que inundaram 

parte de áreas plantadas com o apoio do Programa, 

causando perdas e atrasos significativos no processo 

de recuperação da floresta. 
 

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, 31 de agosto 2018. 
 

PAULO CESAR HARTUNG GOMES 

Governador do Estado 

 

PROJETO DE LEI Nº 232/2018 
 

Altera a Lei nº 9.864, de 26 de junho 

de 2012. 
 

Art. 1º O artigo 7º, da Lei nº 9.864, de 26 de junho 

de 2012, que dispõe sobre a reformulação do 

Programa de Pagamento por Serviços Ambientais – 

PSA no Estado, instituído pela Lei nº 8.995, de 

22.9.2008, e dá outras providências, passa a vigorar 

com as seguintes alterações: 
 

“Art. 7º (...) 
 

§1º 
 

(...) 

II – a duração do contrato terá prazo 

mínimo de 1 (um) ano e máximo de 

05 (cinco) anos, para os casos 

previstos no inciso II do artigo 3º 

desta Lei, podendo ser renovado, nos 

casos de atrasos na execução das 

ações contratadas, devidamente 

justificados, em razão da ocorrência 

de:  

a) superveniência de fatos 

excepcionais e/ou imprevisíveis, 

alheios à vontade das partes, 

decorrentes de eventos extremos 

tais como: enchentes, secas e 

outros; e 

 

b) razões técnico-administrativas 

alheias à vontade do contratado. 

 

III - caberá à SEAMA analisar  e 

autorizar a renovação contratual 

de que trata o inciso II deste 

artigo. 

(...)” (NR) 

 
 

Art. 2º A possibilidade de renovação de contrato de 

PSA tratada no inciso II, do artigo 7º, da Lei nº 

9.864, de 2012, poderá ser aplicada para todos os 

contratos celebrados a partir do ano de 2013. 

Art. 3º O Poder Executivo regulamentará, no que 

couber, esta Lei. 

 

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua 

publicação. 

 

 
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO GOVERNADOR 

 

MENSAGEM Nº 128/2018 

 

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia 

Legislativa 

Deputado Erick Musso 

 

Encaminho à apreciação da Assembleia 

Legislativa, o incluso Projeto de Lei Complementar 

que “Altera a Lei Complementar nº 618, de 10 de 

janeiro de 2012”, que institui o Estatuto Estadual da 

Microempresa, da Empresa de Pequeno Porte e do 

Microempreendedor Individual e dá outras 

providências. 

 

O presente projeto visa à adequação das disposições 

da Lei Estadual (Estatuto da Micro e Pequena 

Empresa) à Lei Federal (Lei Geral da Micro e 

Pequena Empresa), estabelecendo a obrigatoriedade 

de licitação, com participação exclusiva para 

Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, quando Identificador: 310035003000360033003A00540052004100 Conferência em www3.al.es.gov.br/autenticidade.


