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operações internas com aguardente de cana-de-

açúcar, aguardente de melaço, vinhos de uvas frescas, 

incluídos os vinhos enriquecidos com álcool, outras 

bebidas fermentadas, misturas de bebidas 

fermentadas e misturas de bebidas fermentadas com 

bebidas não alcoólicas. 

 

Importante ressaltar que este tratamento 

tributário será restrito àquelas operações internas, 

promovidas por estabelecimento industrial localizado 

neste Estado, exclusivamente artesanal, desde que a 

produção anual seja limitada a 30.000 litros, 

objetivando estimular a competitividade de 

produtores dessas bebidas, em face das dificuldades 

da realidade econômica vivenciada em nosso País, o 

que se reverterá em benefícios para o Estado, sob os 

diversos aspectos envolvidos nessa cadeia produtiva. 

 

Diante das considerações acima exposta, 

Senhor Presidente e Senhores Deputados, solicito o 

empenho de Vossas Excelências no sentido de 

aprovar o presente Projeto de Lei. 

 

Vitória, 18 de dezembro de 2017. 

 

PAULO CESAR HARTUNG GOMES 

Governador do Estado 

 

 

PROJETO DE LEI Nº 479/2017 

 

Introduz alteração na Lei nº 7.000, 

de 27 de dezembro de 2001. 
 

Art. 1º Esta Lei introduz alterações na 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. 
 

Art. 2º O art. 20 da Lei nº 7.000, de 2001, passa a 

vigorar com as seguintes alterações: 

 

“Art. 20. (...) 

I - (...) 

(...) 

e) a partir de 1º de janeiro de 2019, 

observado o disposto no § 6º, nas operações 

internas com os seguintes produtos, desde 

que produzidos de forma artesanal, por 

estabelecimento industrial localizado neste 

Estado: 

1. aguardente de cana-de-açúcar ou de 

melaço, classificadas no código NCM/SH 

2208.40.00; e 

2. vinhos de uvas frescas, incluindo os vinhos 

enriquecidos com álcool, classificados na 

posição NCM/SH 2204; 

II - (...) 

(...) 

n) até 31 de dezembro de 2018, nas 

operações internas de que trata o inciso I, 

“e”, observado o disposto no § 6º; 

(...) 

§ 6º Para os efeitos dos incisos I, “e” e II, 

“n” do caput, considera-se como artesanal 

a produção limitada a 30.000 (trinta mil) 

litros nos últimos doze meses de 

funcionamento, sendo que este limite será 

proporcional ao número de meses, inclusive 

frações, no caso de estabelecimento em 

funcionamento há menos de doze meses.” 

(NR) 

 

Art. 3º Fica restabelecida, no período 

compreendido entre 24 de novembro de 2017 a 21 

de fevereiro de 2018, a vigência das disposições 

contidas no inciso XI e nos §§ 14 e 15 do art. 5º-

A da Lei nº 7.000, de 2001, revogados pelo art. 

6º, I, da Lei nº 10.773, de 23 de novembro de 

2017. 

 

Art. 4º Esta Lei entra em vigor a partir de 1º de 

janeiro de 2018, exceto quanto ao seu art. 3º que 

produzirá efeitos a partir de 24 de novembro de 2017.  

 

 
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO GOVERNADOR 

 

MENSAGEM Nº 442/2017 

 

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia 

Legislativa 

Deputado Erick Musso 

 

Encaminho à apreciação da Assembleia 

Legislativa, o incluso Projeto de Lei que “Fundo 

Estadual de Apoio à Conservação e Manutenção das 

estradas que integram o “Programa Caminhos do 

Campo do Estado do Espírito Santo”. 

 

A presente proposta visa fortalecer o 

Programa Caminhos do Campo e dar celeridade as 

ações preventivas e corretivas, mediante transferência 

de recursos financeiros aos municípios capixabas que 

detenham condições de executar, por meio de gestão 

própria, os serviços necessários para manter as 

condições satisfatórias de trafegabilidade das estradas 

que integram o Programa.   

 

O Fundo será vinculado e administrado pela 

Secretaria de Estado da Agricultura, Abastecimento, 

Aquicultura e Pesca, gestora do Programa Caminhos 

do Campo. A transferência de recurso se dará após a 

avaliação do Plano de Aplicação que deverá ser 

apresentado pelo Município, indicando os trechos a Identificador: 33003700360032003A00540052004100 Conferência em www3.al.es.gov.br//spl/autenticidade.
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serem contemplados, no que tange a conserva e a 

manutenção das estradas que integram a malha 

rodoviária do Programa. 
 

Diante das considerações acima, Senhor 

Presidente e Senhores Deputados, solicito o empenho 

de Vossas Excelências no sentido de aprovar o 

presente Projeto de Lei. 
 

Vitória, 18 de dezembro de 2017. 

 

PAULO CESAR HARTUNG GOMES 

Governador do Estado 
 

PROJETO DE LEI Nº 480/2017 

 

Institui o Fundo Estadual de Apoio 

à Conservação e Manutenção das 

estradas que integram o Programa 

Caminhos do Campo. 
 

Art. 1º Fica instituído, no âmbito do Poder 

Executivo, o Fundo Estadual de Apoio à 

Conservação e Manutenção das estradas que 

integram o “Programa Caminhos do Campo”, com a 

finalidade de fortalecer o Programa e dar celeridade 

as ações preventivas e corretivas, mediante 

transferência de recursos financeiros aos municípios 

capixabas que detenham condições de executar, por 

meio de gestão própria, os serviços de manutenção e 

conservação necessários para manter as condições 

satisfatórias de trafegabilidade.  

 

Art. 2º Constituirão recursos do Fundo Estadual de 

Apoio à Conservação e Manutenção das estradas que 

integram o “Programa Caminhos do Campo”: 

I - as dotações consignadas no orçamento e os 

créditos adicionais que lhe sejam destinados; 

II - doações, auxílios, subvenções e outras 

contribuições de pessoas, físicas ou jurídicas, bem 

como de entidades e organizações, públicas ou 

privadas, nacionais ou estrangeiras; 

III - rendimentos de aplicações financeiras dos seus 

recursos; 

IV - saldos de exercícios anteriores e da restituição 

de recursos financeiros não aplicados pelos 

Municípios; 

V - outras receitas que lhe venham a ser legalmente 

destinadas. 

 

§ 1º A cada final de exercício financeiro, os recursos 

do Fundo não utilizados, devem ser transferidos para 

o exercício financeiro subsequente, podendo ser 

revertidos para o Tesouro Estadual. 

 

§ 2º Os recursos a que se refere o artigo 2º desta Lei 

serão mantidos na Conta Única do Estado, no Banco 

do Estado do Espírito Santo – BANESTES.  

 

§ 3º Os recursos provenientes de outras fontes 

vinculadas, em cumprimento às exigências 

contratuais ou a outro dispositivo legal, poderão ser 

movimentados em contas específicas abertas para o 

Fundo Estadual de Apoio à Conservação e 

Manutenção das estradas que integram o “Programa 

Caminhos do Campo”, não se aplicando o disposto 

nos §§ 1º e 2º deste artigo. 

 
Art. 3º Os municípios, de que tratam o artigo 1º desta 

Lei, poderão receber recursos transferidos pelo Fundo 

Estadual de Apoio à Conservação e Manutenção das 

estradas que integram o “Programa Caminhos do 

Campo”, sob uma das seguintes formas: 

I - por meio de fundo municipal especificamente 

criado para esta finalidade, na modalidade de 

transferência fundo a fundo, para execução de Plano 

de Aplicação definido na forma prevista nesta Lei. 

II - mediante criação de subconta específica para esta 

finalidade em fundo já existente, na modalidade de 

transferência fundo a fundo, para execução de Plano 

de Aplicação definido na forma prevista nesta Lei. 

 
Art. 4º O Plano de Aplicação deverá ser apresentado 

pelo Município, indicando os trechos e a 

quilometragem a serem contemplados na manutenção 

e conservação anual da malha rodoviária que integra 

o Programa, na forma estabelecida pelo regulamento.  

 

Art. 5º O Fundo Estadual de Apoio à Conservação e 

Manutenção das estradas que integram o “Programa 

Caminhos do Campo”, fica vinculado à Secretaria de 

Estado da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e 

Pesca - SEAG e a aplicação de seus recursos devem 

ser identificadas mediante a criação de Unidade 

Orçamentária específica. 

 

Art. 6º O Município deverá apresentar Relatório do 

fiel cumprimento do Plano de Aplicação, na forma do 

regulamento, ficando os municípios obrigados a 

devolver recursos financeiros recebidos e não 

aplicados no objeto ou aplicados em finalidade 

diversa daquela que constou no Plano de Aplicação. 

 
Art. 7º O Fundo terá escrituração contábil própria, 

ficando a aplicação de seus recursos sujeita à 

prestação de contas ao Tribunal de Contas do Estado 

do Espírito Santo, nos prazos previstos na legislação 

pertinente. 

 

Art. 8º Fica o Poder Executivo autorizado a abrir, no 

exercício financeiro de 2018, crédito especial com 

recursos provenientes do superávit financeiro 

apurado no balanço patrimonial do exercício de 2017 

e de outras anulações de dotações do orçamento de 

2018 necessários ao cumprimento desta Lei. 

 
Art. 9º Ficam autorizadas as alterações no Plano 

Plurianual - PPA para o quadriênio 2016-2019, 

necessárias ao cumprimento desta Lei. 

 
Art. 10. Esta Lei será regulamentada por ato do 

Poder Executivo, no que couber. Identificador: 33003700360032003A00540052004100 Conferência em www3.al.es.gov.br//spl/autenticidade.
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Art. 11. Esta Lei entra em vigor na data de sua 

publicação. 

 

 
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO GOVERNADOR 

 
MENSAGEM Nº 443/2017 

 
Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia 

Legislativa 

Deputado Erick Musso 

 
Encaminho à apreciação da Assembleia 

Legislativa, Projeto de Lei Complementar que 

“Estabelece o Programa Estadual de Segurança e 

Eficiência de Barragens (PESB) e dá outras 

providências.” 

 
 

É importante destacar que o Estado tem o 

dever de atuar como gestor dos recursos hídricos de 

modo a protegê-los qualitativamente e 

quantitativamente, bem como a obrigação de 

promover a utilização sustentável dos recursos 

naturais disponíveis, especialmente, nos dias atuais, 

de desenvolver políticas públicas que previnam e que 

minimizem os prejuízos causados pelo impacto da 

crise hídrica que se abateu sobre os municípios 

capixabas. 

 

Neste contexto o presente Projeto de Lei 

Complementar visa dotar o Estado por meio da 

Secretaria de Estado da Agricultura, Abastecimento, 

Aquicultura e Pesca – SEAG, de mecanismos formais 

e profissionalizados de enfrentamento às diversas 

demandas que se estabelecem e se sucedem sobre a 

população Espírito-santense. 

 
A proposta apresentada também cria, na 

SEAG, um feixe de competências, gerando inclusive 

a criação de um Grupo de Assessoramento Técnico 

permanente, formado por servidores efetivos, para 

que de forma especializada, possam propor e assumir 

o desenvolvimento dos projetos e o acompanhamento 

das execuções das barragens, gerando desta forma a 

esperada segurança nos investimentos que o Estado 

tem promovido nessa área de atuação.  

 
Em observância às disposições da Lei 

Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de 2000 

- Lei de Responsabilidade Fiscal, segue, em anexo, a 

estimativa do impacto orçamentário-financeiro, bem 

como a declaração do ordenador da despesa de que o 

aumento tem adequação orçamentária e financeira 

com a lei orçamentária anual e compatibilidade com 

o plano plurianual e com a lei de diretrizes 

orçamentárias. 

 

Diante das considerações acima exposta, 

Senhor presidente e Senhores Deputados, solicito o 

empenho de Vossas Excelências no sentido de 

aprovar o presente Projeto de Lei Complementar. 

 

Vitória, 18 de dezembro de 2017. 

 

PAULO CESAR HARTUNG GOMES 

Governador do Estado 

 

 

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR  

Nº 045/2017 

 

Estabelece o Programa Estadual de 

Segurança e Eficiência de 

Barragens (PESB) e dá outras 

providências. 

 
CAPÍTULO I 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

 
Art. 1º Esta Lei Complementar estabelece o 

Programa Estadual de Segurança e Eficiência de 

Barragens (PESB), fixa diretrizes para o Programa 

Estadual de Barragens Públicas (PEBP), e dá outras 

providências 

 
Parágrafo único. As disposições desta Lei 

Complementar aplicam-se às barragens destinadas à 

acumulação de água, para quaisquer usos; à 

disposição final ou temporária de rejeitos; e à 

acumulação de resíduos industriais, obedecidos os 

seguintes aspectos: 

 
I – a observância aos parâmetros gerais de segurança 

e eficiência das barragens definidos no marco 

regulatório federal, ressalvada a possibilidade de 

complementação ou ampliação dos requisitos de 

segurança e eficiência previstos na Lei Federal, pelo 

Estado, por meio de Decreto do Chefe do Poder 

Executivo Estadual; 

II - a definição técnica das tipologias e requisitos de 

segurança das barragens situadas no Estado serão 

feitas por meio de Decreto do Chefe do Poder 

Executivo Estadual. 

 
Art. 2º Para os efeitos desta Lei Complementar, são 

estabelecidas as seguintes definições:  

 

I - barragem: qualquer estrutura em um curso 

permanente ou temporário de água para fins de 

contenção ou acumulação de substâncias líquidas ou 

de misturas de líquidos e sólidos, compreendendo o 

barramento e as estruturas associadas; 

II - reservatório: acumulação não natural de água, de 

substâncias líquidas ou de mistura de líquidos e 

sólidos; 

III - segurança de barragem: condição que vise a 

manter a sua integridade estrutural e operacional e a Identificador: 33003700360032003A00540052004100 Conferência em www3.al.es.gov.br//spl/autenticidade.


