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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: 310035003000360034003A00540052004100 Conferência em www3.al.es.gov.br/autenticidade.



4 - Diário do Poder Legislativo Vitória-ES, terça-feira, 04 de setembro de 2018 

o valor de cada lote do certame for de até R$ 

80.000,00. A alteração reflete, também, o 

atendimento a determinação do Tribunal de Contas 

do Estado, expedida no Acórdão TC 1294/2017. 
 

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 Complementar. 
 

Vitória, 31 de agosto 2018. 

 

PAULO CESAR HARTUNG GOMES 

Governador do Estado 

 
 

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR 

Nº 21/2018 

 

Altera a Lei Complementar nº 

618, de 10 de janeiro de 2012. 
 

Art. 1º O art. 60 da 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, passa a vigorar com 

a seguinte redação: 

 

“Art. 60. (...) 

 

§ 1º Nas licitações em que o objeto 

houver sido dividido em lotes será 

considerado o valor da soma de todos 

os itens do lote, para fins de 

aplicação do procedimento licitatório 

exclusivo a que se refere o caput. 

 

§ 2º A Administração deverá 

informar o valor máximo estimado 

para a contratação no instrumento 

convocatório, restrito ao limite 

estabelecido no caput deste artigo.” 

(NR) 

 

Art. 2º Esta Lei Complementar entra em vigor na 

data de sua publicação.  

 

 

 

ATOS ADMINISTRATIVOS 
 

 

ATOS DA MESA DIRETORA 
 

ATO Nº 1124 

 

 A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO, usando de suas atribuições legais, resolve, 

 DESIGNAR, o servidor efetivo 

ALEXANDRE MAGNO DE PAULA, matrícula 

nº 207936, para a Função Gratificada de 

Coordenação da Equipe de Suporte, existente no 

âmbito da Diretoria de Tecnologia da Informação, 

classificada como FG3, em observância da Lei nº 

10.082, publicada em 29.08.2013, sem prejuízo das 

atribuições inerentes ao cargo. 
 

 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

03 de setembro de 2018. 

 

ERICK MUSSO 

Presidente 

RAQUEL LESSA 

1ª Secretária 

ENIVALDO DOS ANJOS 

2º Secretário 

 
ATO Nº 1125 

 

 A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO, usando de suas atribuições legais, resolve, 

 

 EXONERAR, na forma do artigo 61, § 2º, 

alínea “a”, da Lei Complementar nº 46, de 31 de 

janeiro de 1994, RONALD DE ANGELI 

MONTEIRO, do cargo em comissão de 

Supervisor-Geral de Gabinete de Representação 

Parlamentar, código SGGRP, do gabinete do 

Deputado Erick Musso, por solicitação do próprio 

Deputado, contida no processo nº 182953/2018, a 

partir de 03/09/2018. 
 

 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

03 de setembro de 2018. 

 

ERICK MUSSO 

Presidente 

RAQUEL LESSA 

1ª Secretária 

ENIVALDO DOS ANJOS 

2º Secretário 

 
ATO Nº 1126 

 
 A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO, usando de suas atribuições legais, resolve, 

 

 NOMEAR, na forma do artigo 12, inciso 

II, da Lei Complementar nº 46, de 31 de janeiro de 

1994, GUIDO WALNEY BORTOLI, para 

exercer o cargo em comissão de Assistente de 

Gabinete de Representação Parlamentar, código 

ASGRP, no gabinete da Deputada Claudia Lemos, 

por solicitação da própria Deputada, contida no 

processo nº 182952/2018. Identificador: 310035003000360034003A00540052004100 Conferência em www3.al.es.gov.br/autenticidade.


