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PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR        /2020 

 

“ALTERA A FINALIDADE DO FUNDO SOBERANO CRIADO 
PELA LEI COMPLEMENTAR N.º 917/2019 PARA FUNDO 
DE COMBATE AOS EFEITOS DO CORONAVÍRUS NO 
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020 E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS.” 

 

Art. 1º Cria o capítulo VII na Lei Complementar 917, de 14 de junho de 2019, com a seguinte 
redação: 

“CAPÍTULO VII 

Disposições transitórias 

Art. 14 Fica tredestinada a finalidade deste Fundo no exercício financeiro do ano de 2020, 
sendo utilizados os recursos a fomento, subvenções sociais, financiamentos, subsídios, 
compensações financeiras de isenções fiscais, anistias  e situações análogas para apoio 
integral a população do Estado do Espírito Santo. 

§ 1.º Suspendem-se a validade dos incisos !, II e § 1.º do artigo 1º e capítulo V da Lei 
Complementar 917/2019  até o final deste exercício financeiro no dia 31 de dezembro de 
2020. 

Art. 2º Cria o artigo 15, nas disposições transitórias com a seguinte redação: 

“Art. 15 Os recursos do FUNSES serão aplicados no exercício financeiro de 2020 em medidas 
de fomento, subvenções sociais, incentivos fiscais, compensações fiscais em razão de 
isenções, anistias, minoração de alíquotas de impostos e taxas e situações análogas que 
objetivem fomentar a economia, equilibrar as finanças públicas em razão da diminuição 
arrecadatória, auxiliar a população capixaba ao enfrentamento da crise social e financeira 
decorrente do coronavírus.”  

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Sala das Sessões - ES,  19 de março de 2020. 

 

VANDINHO LEITE 

DEPUTADO ESTADUAL  

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-
estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no 

endereço eletrônico http://www3.al.es.gov.br/autenticidade sob o identificador 
390031003500300039003A005000
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PSDB 

JUSTIFICATIVA 

 

É notório que o Mundo está enfrentando um dos maiores obstáculos de nossa 
história recente em decorrência da Pandemia do CORONAVÍRUS. 

Diversos Países estão adotando medidas compensatórias para empresas, 
empregados ou seja toda a população que está sofrendo com os impactos da referida 
moléstia e no Estado do Espírito Santo não pode ser diferente, o Estado deve agir de 
maneira rápida e eficaz para minorar os impactos da referida crise. 

É certo que teremos um baixo crescimento no País e no Estado no ano de 2020, 
acompanhando o cenário mundial ante os nefastos efeitos desta pandemia, mas não há 
espaço para inércia do estado e tampouco cabe falar de um fundo de longo prazo se as 
demandas são mais que urgentes em meio a um momento quase que apocalíptico. 

Desta forma, objetivando fomentar a economia, possibilitar o incremento de 
políticas públicas de Estado como isenções, anistias, subvenções fiscais sempre se faz 
necessário uma fonte de custeio e não adianta poupar para o futuro se não houver 
presente, remanejando o presente fundo para medidas de enfrentamento aos efeitos da 
pandemia. 

Por estas razões, conclamo meus pares para a aprovação deste projeto de lei 
complementar para minorar os efeitos da crise decorrente do coronavírus no Estado do 
Espírito Santo. 
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