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RELATÓRIO 

 

O Projeto de Lei nº 278/2018, oriundo da Mensagem Governamental nº 157/2018, que altera a 

Lei n.º 7.000, de 27 de dezembro de 2001, foi lido na Sessão Ordinária do dia 30.10.2018 e 

publicado no Diário do Poder Legislativo do dia 31.10.2018, à página 18. 

 

Na Sessão Ordinária do dia 06.11.2018 foi aprovado o requerimento para tramitação em urgência 

da matéria, tendo sido o Projeto inserido na Ordem do Dia da Sessão Extraordinária do mesmo 

dia. 

 

Com base no previsto no art. 79 do Regimento Interno, na Sessão Extraordinária do dia 

06.11.2018, reuniram-se em conjunto as Comissões de Constituição e Justiça, Serviço Público e 

Redação e de Finanças, Economia, Orçamento, Fiscalização, Controle e Tomada de Contas, 

tendo o relator, Deputado Gildevan Fernandes, opinado pela constitucionalidade e aprovação da 

matéria, com adoção de emenda apresentada pelo Deputado Enivaldo dos Anjos. 

 

Concluído o exame técnico, foi colocado o Projeto de Lei nº 278/2018 à apreciação do Plenário 

que o aprovou na forma do Parecer oral emitido em reunião conjunta das Comissões 

Permanentes, de acordo com o exposto acima. Por ter sido aprovado com emenda, o Projeto veio 

a esta Comissão para elaboração de sua Redação Final, na forma do art. 212 do Regimento 

Interno. 

 

Este é o Relatório. 

 

EMENDA CONSTANTE NO PARECER ORAL EMITIDO EM REUNIÃO CONJUNTA 

DAS COMISSÕES PERMANENTES, CONFORME DESCRITO NO RELATÓRIO, 

ACOLHIDA PELO PLENÁRIO: 

 

EMENDA ADITIVA AO PROJETO DE LEI Nº 278/2018 

 

Inclua-se artigo 2º ao PL 278/2018, de autoria do Governo do Estado, renumerando- se os 

demais artigos: 

 

Art. 2º. O art. 20 da Lei nº 7000 de 2001, passa a vigorar com a seguinte alteração: 

 

“art. 20. (...) 

 

II - (...) 

 

p) nas saídas de medicamentos de uso humano genéricos ou similares, desde que 

promovidas por atacadista que comercialize no mínimo 80% (oitenta por cento) em 

operações internas. 

(...)” NR 

 

 

Com base no art. 215 do Regimento Interno e em atenção ao disposto na Lei Complementar 

Federal nº 95/1998, alterada pela Lei Complementar Federal nº 107/2001, e no Manual de 

Normas de Redação Legislativa da Ales, publicado no DPL de 27.11.2015, sugerimos à matéria 

aprovada as alterações abaixo destacadas. 

Identificador: 310037003600310037003A00540052004100 Conferência em www3.al.es.gov.br/autenticidade.
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Dessa forma, sugerimos aos membros da Comissão a adoção do seguinte: 

 

 

REDAÇÃO FINAL DO 

PROJETO DE LEI Nº 278/2018 

 

Altera a Lei nº 7.000, de 27 de dezembro de 

2001. 

 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  

 

DECRETA: 

 

 

Art. 1º O art. 16 da Lei nº 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, passa a vigorar com as 

seguintes alterações: 

 

“Art. 16. (...) 

 

(...) 

 

§ 9º A margem referida no § 4º e o preço a consumidor final a que se referem os §§ 8º e 

10 serão publicados por meio de Ato do Secretário de Estado da Fazenda. 

 

§ 10. Nas operações com medicamentos para uso humano, a base de cálculo será o 

preço a consumidor final usualmente praticado no mercado considerado, conforme o 

disposto no § 8º.” (NR) 

 

Art. 2º O art. 20 da Lei nº 7.000, de 2001, passa a vigorar com a seguinte alteração: 

 

“ Art. 20. (...) 

 

(...) 

 

II - (...) 

 

(...) 

 

p) nas saídas de medicamentos de uso humano genéricos ou similares, desde que 

promovidas por atacadista que comercialize no mínimo 80% (oitenta por cento) em 

operações internas; 

 

(...).” NR 

 

Art. 3º Esta Lei entra em vigor no primeiro dia do quarto mês subsequente ao de sua 

publicação. 
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