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Mensagem nº 100/2018 
  

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa 

Deputado Erick Musso 
  

Transmito a V. Exª. e dignos Pares, amparado no artigo 66, § 1º da Constituição Estadual, as razões de VETO TOTAL ao Autógrafo de Lei 

nº 90/2018, que “Declara Os Passos de Anchieta patrimônio cultural imaterial do Estado do Espírito Santo”, de autoria da Deputada Luzia 

Toledo, aprovado nessa Casa, relacionado ao Projeto de Lei nº 145/2017, para cumprimento das formalidades constitucionais de praxe. 

Em que pese o justo propósito que norteou a iniciativa parlamentar, a Procuradoria Geral do Estado (PGE), ao apreciar os aspectos 

constitucionais, manifestou-se pelo veto total ao presente Autógrafo de Lei, pelas razões e argumentos que seguem transcritos: 

“É certo que a Constituição Federal, ao versar sobre a competência legislativa dos entes federados, elencou no corpo do seu art. 24 a 

competência concorrente da União, Estados e Distrito Federal para dispor mediante lei sobre a proteção do patrimônio histórico, artístico e 

cultural. Como se vê a salvaguarda do patrimônio histórico brasileiro constitui dever de todos os entes da Federação e direito de todos os 

cidadãos.  

Segundo art. 23, incisos III, IV e V, da Constituição Federal, em se tratando de fiscalização, prevenção e recuperação do patrimônio, a 

competência é comum entre todos os entes da União. Assim, para assegurar esse direito dos brasileiros, a Constituição Federal, em seus 

art. 215 e 216, define o que constitui patrimônio cultural e atribui ao Poder Público a tarefa de promover e proteger o patrimônio cultural 

brasileiro, por meio de inventários, registros, vigilância, tombamento e desapropriação, e de outras formas de acautelamento e preservação.  

Logo, em uma primeira análise sob ótica formal, nada obsta que ato advindo do Poder Legislativo disponha sobre a proteção de bens como 

manifestações culturais ou mesmo como integrantes do patrimônio cultural brasileiro, posto que o art. 216, § 1º da Constituição Federal 

estabelece que o poder público tem o dever de protegê-los e em sede de tutela do patrimônio cultural vige o princípio da máxima amplitude 

dos instrumentos protetivos. Entretanto, tenho que a declaração não é a forma adequada de promover a proteção do patrimônio histórico 

cultural. Patrimônio cultural pode ser entendido como o conjunto de bens materiais e imateriais de uma nação que possuem a “peculiar 

condição de estabelecer diálogos temporais e espaciais relacionados àquela cultura, servindo de testemunho e de referência às gerações 

presentes e futuras” e por possuírem este valor incondicional inerente a bens públicos são merecedores de tutela especial por parte do ente 

Estatal. 

O bem imaterial, por sua vez é aquele intangível, essencialmente formador da cultura de um povo, qual seja, seus costumes, crenças, 

danças, etc.   Em outras palavras, o patrimônio cultural imaterial é também parte do meio ambiente e requer a devida preservação. Uma vez 

que é passado de geração a geração, é mister proporcionar-lhe meios para conservá-lo. Assim, o principal meio efetivo para tanto é o 

registro. Já o registro dos bens imateriais foi instituído pelo Decreto Lei nº 3551/00, que também deu origem ao Programa Nacional do 

Patrimônio Imaterial - PNPI. Trata-se, portanto, de instrumento de natureza preventiva, previsto no artigo 216, § 1º, da Constituição 

Federal, sendo regulamentado pelo mencionado decreto.  

Segundo art. 1º, § 1º do Decreto 3551/00, os bens culturais imateriais são registrados de acordo com suas características em um dos quatro 

Livros existentes para o ato. Assim, o registro enseja a realização de inventário de referência cultural, que permite o mapeamento dessas 

manifestações no território e, com estes dados, se pode desenvolver uma política nacional de registro e valorização.  

No que concerne a competência para provocar a instauração do procedimento de registro, o art. 2º do Decreto 3551/00 elenca os 

legitimados para instaurar os processos de registro, dentre eles as Secretarias de Estado, de Município e do Distrito Federal. Desta feita, o 

efeito pretendido pelo autógrafo de lei em análise, qual seja, conferir “Os Passos de Anchieta” o título de patrimônio histórico cultural 

imaterial, não poder ser alcançado por ausência de legitimidade da Assembleia Legislativa para dispor sobre a matéria por meio de projeto 

de lei ordinária. Neste ponto, torna-se importante destacar o art. 3º e seus parágrafos, que trazem todo o procedimento para 

reconhecimento de patrimônio histórico, desde a proposta até o efetivo registro. Assim, a declaração por meio de lei ordinária a fim de 

alcançar “Os Passos de Anchieta” como patrimônio histórico cultural imaterial, sob o abrigo dos art. 215 e 216 da CF, não constitui 

instrumento hábil para a busca da proteção, conservação, preservação e promoção dos bens culturais, materiais ou imateriais, sejam eles 

públicos ou privados, independentemente da existência prévia de ato administrativo declaratório de seu valor referencial. 

O ato legislativo pode reconhecer a relevância da expressão cultural, sem, contudo, categorizar tal bem como Patrimônio Cultural 

Imaterial, resultado que decorre da análise de dados, pesquisas e aplicação do Registro de Bens Culturais Imateriais. A Constituição deixou 

claro em seu art. 216, § 1º, mediante uma enumeração meramente exemplificativa, que o rol de instrumentos de preservação do patrimônio 

cultural é amplo, podendo ser ele protegido por meio de inventários, registros, vigilância, tombamento e desapropriação, e de “outras 

formas de acautelamento e preservação”, cabendo à administração pública a gestão da documentação governamental e as providências 

para franquear sua consulta a quantos dela necessitem (§ 2º, art. 216, CF). 

A edição de lei que confere a declaração de patrimônio histórico cultural imaterial, sem obedecer aos regramentos necessários, dispostos 

no Decreto Federal nº 3551/00, à preservação do patrimônio que se quer conferir tal título, não atende corretamente ao interesse público, 

motivo pelo qual sugerimos o seu veto integral. Conclui-se que o autógrafo nº 90/2018 deve ser objeto de veto total, conforme evidenciado 

acima. 

Importante destacar que o Autógrafo em exame também foi submetido à apreciação da Secretaria de Estado da Cultura (SECULT) e que, 

apesar de considerar válida a iniciativa parlamentar, observou que a medida esbarra na determinação disposta na Lei Estadual nº 6.237/2000, 

que estabelece esse tipo de Registro como prerrogativa do Conselho Estadual de Cultura.  

Como se verifica, o presente Autógrafo incorre em vício de inconstitucionalidade por ofensa ao disposto no artigo 63, inciso VI, da 

Constituição Estadual, razão pela qual se impõe o veto jurídico total ao Autógrafo de Lei nº 090/2018, referente ao Projeto de Lei nº 

145/2017. 

Vitória, 24 de julho de 2018. 

 

PAULO CESAR HARTUNG GOMES 

Governador do Estado 
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Mensagem nº 101/2018 
 

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa 

Deputado Erick Musso 

  

Transmito à V. Exa. e dignos Pares, amparado no artigo 66, § 2º e § 3º da Constituição Estadual, as razões do VETO PARCIAL aos artigos 

5º, 10, parágrafo único do art. 11 e 12, do Autógrafo de Lei nº 96/2018, que “Dispõe sobre a adoção do juízo arbitral para a solução de 

litígio em que o Estado seja parte e dá outras providências”, de autoria do Deputado Esmael Almeida, referente ao Projeto de Lei nº 

312/2017, para cumprimento das formalidades constitucionais de praxe. 

Em que pese o justo propósito que norteou a iniciativa parlamentar, a Procuradoria Geral do Estado (PGE), ao apreciar os aspectos 

constitucionais, manifestou-se pelo veto parcial ao presente Autógrafo de Lei, pelas razões e argumentos que seguem transcritos: 

 

“Com a edição da Lei nº 13.129/15, que trouxe alterações à Lei nº 9.307/96, restou consolidado o entendimento de que a Administração 

Pública Direta e Indireta pode se valer da arbitragem para dirimir conflitos relativos a bens patrimoniais disponíveis. Entretanto, para que 

o Estado promulgue uma lei sobre arbitragem capaz de produzir os efeitos desejados, é necessário que se observem os limites de 

competência legislativa impostos pelo ordenamento jurídico pátrio.  

Na estrutura federativa brasileira, coube à União estabelecer privativamente normas processuais gerais e cogentes em todo território 

nacional. À própria União, Estados e Distrito Federal foi concedida a competência concorrente de criar regras procedimentais para melhor 

execução da legislação processual federal. Dessa feita, em matéria de procedimento, cabe à União estabelecer as normas gerais e os 

Estados a competência para suplementá-las (Arts. 22, I; 24, XI, §§ 1º, 2º, 3º e 4º, da CF/88):  

A União Federal, no âmbito de sua competência legislativa, tratou da arbitragem (como solução alternativa de conflitos) de forma 

fragmentada na legislação nacional desde o Código Civil de 1916 (arts. 1.037 e 1.046). Posteriormente, houve sua sistematização com a Lei 

Federal nº 9.307/96 que, trazendo regramentos específicos estabeleceu a arbitrabilidade objetiva (direitos patrimoniais disponíveis) e 

arbitrabilidade subjetiva (pessoas capazes de contratar) como pressupostos para sujeição de um litígio à arbitragem. A apreciação da 

diferença entre meramente definir critérios procedimentais, e, portanto, estar subsumido à competência concorrente prevista no art. 24, XI 

da Constituição Federal, e regular matéria de direito civil e processo civil, cuja competência é privativa da União, é tarefa que deve ser 

cuidadosamente realizada.  

Vale ressaltar, contudo, que nem sempre é fácil estabelecer essa distinção. Exemplos de normas processuais são aquelas que tratam sobre: 

condições da ação, pressupostos processuais, intervenção de terceiros, provas, recursos, coisa julgada, dentre outros. E procedimentos são, 

por sua vez: forma de autuação das petições, forma de registro das decisões, sentenças e acórdãos, regras sobre a expedição de certidões, 

instruções sobre o levantamento dos alvarás judiciais, informações que devem constar nos mandados de prisão e nos alvarás de soltura, 

dentre outros. 

Na atuação da Administração Pública, ambas as realidades, processo e procedimento, também se realizam e traduzem o modus operandi da 

efetiva exteriorização rítmica dos atos e termos legais. Visando concretizar, através do ato administrativo final, as hipóteses e exigências 

previstas na lei, os órgãos da Administração buscam atingir a finalidade legal do ato percorrendo um caminho previamente definido, 

obedecendo ao processo e exteriorizando este conforme seu procedimento. 

Não se pode perder de vista que a arbitragem que envolve a Administração Pública possuirá características específicas, tendo em vista que 

o Poder Público é sujeito a princípios e valores próprios. Desta forma, as fronteiras da competência estadual em matéria de arbitragem no 

âmbito da Administração Pública deverá ficar adstrita a matéria de procedimento processual, não podendo extravasar dispondo sobre 

regras processuais e nem estar em conflito com a norma geral nacional que disciplina a matéria do contexto arbitral. Em decorrência da 

imposição de tais limites, o foco central desta análise cinge-se em saber se este projeto de lei trata de matéria relativa a direito civil e a 

direito processual civil e, portanto, padece, ou não, de inconstitucionalidade formal, por violação ao art. 22, I, da CF.  

Da leitura da proposição, verifica-se que há alguns elementos que conflitam com a competência federal da União, seja em matéria de 

Direito Civil, seja em matéria de Direito Processual Civil. Da análise do art. 5º do presente projeto, por exemplo, ao estabelecer os 

requisitos para o exercício da função de árbitro, quais sejam, (i) ser brasileiro, maior e capaz; (ii) deter conhecimento específico técnico 

compatível com a natureza do contrato; (iii) não ter, com as partes litígios que lhe for submetido, relações que caracterizam os casos de 

impedimento ou suspeição de juízes, conforme previsto no CPC; (iv) ser membro de câmara arbitral inscrita no Cadastro Geral de 

Fornecedores de Serviços do Estado; o legislador estadual trouxe a conduta dos sujeitos públicos no que respeita à escolha dos árbitros.  

Com base nas premissas acima fixadas, há que se reconhecer que o estabelecimento de tais requisitos não se enquadra como normas de 

natureza procedimental. Ao contrário, estão a disciplinar as condições do processo arbitral, que tem por principal característica a 

liberdade das partes de pactuarem apenas a respeito do procedimento ao qual estarão sujeitas em litígio a ser submetido à arbitragem. No 

mesmo sentido está o art. 10 do projeto ao remete à qualificação da instituição a cargo da qual será administrado o processo arbitral, em 

sede de arbitragem institucional. Está-se também aqui, trazendo regramentos específicos que conferem condições para a realização de 

arbitragem em tais casos. Desse modo, entendo que ambos os dispositivos acabam por invadir competência privativa da União para legislar 

sobre regramentos processuais que devem reger uniformemente o processo arbitral, ferindo assim o disposto no art. 22, I, da CF.  

No que diz respeito ao parágrafo único do art. 11 tenho que também não traz regramentos procedimentais. Ao remeter à forma de custeio do 

processo arbitral, em sede de arbitragem institucional e estabelecer que as despesas com arbitragem nos contratos públicos e editais de 

licitação devem ser adiantadas pelo contratado, o dispositivo traz inovação as disposições da própria Lei de Arbitragem.  

A escolha das partes pela arbitragem está escorada no princípio da autonomia da vontade, prevista inclusive no art. 21 da Lei de 

Arbitragem. A lei ainda estabelece que o árbitro ou tribunal poderá determinar às partes o adiantamento das despesas e diligências. Desse 

modo, ao estabelecer esse adiantamento das despesas a encargo do contratado não se compatibiliza com as disposições da própria Lei 

Federal 9.307/96, que trata uniformemente do assunto. Além disso, o mencionado art. 11 do projeto, acaba incorrendo em violação de 

disposição básica do Código de Processo Civil, delimitada § 1º do art. 82. Essa exigência pode, inclusive, acarretar incongruências. Basta 

pensar na hipótese da arbitragem ser iniciada pela entidade pública, carreando-se, ainda assim, à parte privada a antecipação dos custos, 
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ou até mesmo caso uma diligência ou perícia seja requerida pela entidade estatal, que ainda assim deverá ser custeada pela parte 

contratada.  

O art. 12 remete às regras que serão utilizadas no curso do processo arbitral. Todavia, a redação apresentada pode ensejar diversas 

interpretações que tornam o dispositivo incompreensível. Para elaboração e redação de leis, o art. 11 da Lei Complementar Federal nº 

95/98, impõe a forma com que os dispositivos das leis precisam estar para que possam atingir seu propósito. Logo, tenho que a forma com 

que está disposto o art. 12 do projeto de lei não expressa de forma clara e lógica o seu objetivo, podendo causar insegurança jurídica no 

âmbito de sua aplicação.  

Contudo e diante dos apontamentos, entendo que de fato o Ente Federativo Estatal detêm competência legislativa concorrente para legislar 

sobre procedimento em matéria de arbitragem (art. 24, XI, da CF), todavia, há dispositivos no presente autógrafo de lei que não tratam 

apenas sobre matéria procedimental, mas sim sobre direito processual e, portanto, incorrem em inconstitucionalidade formal por invasão a 

competência privativa da União dada pelo art. 22, I da CF. Concluo que os regramentos trazidos no Autógrafo de Lei nº 96/2018 estão 

dentro das competências do Estado membro. Todavia, entendo o Autógrafo em questão deve ser objeto de veto parcial, tendo em vista 

padecer de inconstitucionalidade os artigos 5º, 10, parágrafo único do art. 11 e artigo 12, conforme evidenciado acima.” 

 

Como se verifica, o presente Autógrafo incorre, em parte, em vício de inconstitucionalidade por ofensa ao disposto no artigo 22, inciso I, da 

Constituição Federal, razão pela qual se impõe o veto parcial aos artigos 5º, 10, parágrafo único do art. 11 e 12, do Autógrafo de Lei nº 

96/2018, referente ao Projeto de Lei nº 312/2017. 

 

Vitória, 01 de agosto de 2018. 

 

PAULO CESAR HARTUNG GOMES 

Governador do Estado 

 

 

 

- Parecer n.º
 
248/2018, da Comissão de Justiça, pela aprovação da redação final do Projeto de Lei 

n.º 044/2017, do ex-Deputado Almir Vieira, que dispõe sobre a denominação das Delegacias de 

Polícia Civil, dos Batalhões da Polícia Militar e dos Batalhões de Bombeiros Militar no Estado.  

Documento na íntegra localizado no endereço abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 

http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/PL/PL442017/586171-16583608082018.pdf 

 

 

- Parecer n.
o
 247/2018, da Comissão de Justiça, pela aprovação da redação final do Projeto de Lei 

n.º 232/2017, do Deputado Doutor Hércules, que institui a Semana de Conscientização sobre a 

Alergia Alimentar.  

Documento na íntegra localizado no endereço abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 

http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/PL/PL2322017/586168-16531608082018.pdf 

 

 

 

PROJETO DE LEI Nº 183/2018 
 

Declara o Município de Castelo Capital dos Esportes de Aventura no Estado do Espírito Santo. 

 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

 

D E C R E T A: 

 

Art. 1º - Fica Declarado o Município de Castelo Capital dos Esportes de Aventura no Estado do Espírito Santo. 

 

Art. 2º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Palácio Domingos Martins, em 12 de julho de 2018. 

 

 

Deputado MARCELO SANTOS 

Vice-Presidente da Assembleia Legislativa. 

http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/PL/PL442017/586171-16583608082018.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/PL/PL2322017/586168-16531608082018.pdf
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J U S T I F I C A T I V A 

 

O Projeto de Lei que apresentamos tem como propósito reconhecer o Município de Castelo como a Capital do Turismo de Aventura. 

O Município de Castelo é referência internacional nos esportes de aventura, seja pela sua geografia e características físicas e naturais que 

favorecem a prática, seja pela sua infraestrutura e condições hospitaleiras de sua população; fatores estes que transformaram a cidade num 

pólo referencial, tornando-a um dos destinos preferidos dos praticantes e turistas que visitam o estado do Espírito Santo. 

Há vários eventos esportivos que destacam Castelo no cenário nacional, entre eles os promovidos pela Associação Capixaba de Escalada, 

pela Associação Capixaba de Vôo Livre, e também com o apoio da própria Secretaria de Turismo do estado, não só colocando o município 

no calendário dos praticantes de esportes de aventura, como incentivando o capixaba a conhecer o Estado e a valorizar a cultura local. 

Destacamos alguns esportes de aventura que são realizados no município: 

Vôo livre: além da prática recorrente pela população castelense e por centenas de turistas que saltam nas rampas da cidade, especialmente as 

de Ubá e Apeninos, nos últimos 13 anos foram realizadas 2 etapas do campeonato mundial, 5 campeonatos internacionais e 7 campeonatos 

nacionais, recebendo anualmente a etapa do campeonato capixaba. 

Base jump: em 2013, foi realizada a competição na Pedra da Onça com os melhores saltadores do mundo e, em 2017 na Pedra do Cabrito, 

uma competição de nível nacional com presença de vários estrangeiros. 

Mountain bike: Todos os anos são realizados eventos não competitivos, recebendo ciclistas do todo Estado e também de Estados vizinhos. 

Escalada: as falésias de Apeninos e do Furlan são muito apreciadas pelos escaladores capixabas, sendo que há cerca de 5 anos, Castelo 

recebe o evento de abertura da temporada de escalada capixaba. 

Off Road: Castelo recebe o maior evento do segmento na atualidade dentro do Estado, realizado anualmente pela Fecajeep, contando com a 

participação de clubes e trilheiros de todo o País. Em outras datas também sedia o Encontro do Castelo Baja Gaiola Clube e os famosos 

Passeios da Independência e do Quinze. 

Trecking: o município por algumas vezes também recebeu etapas de competições regionais e nacionais, além de possuir grupos organizados 

realizando caminhadas constantes pelo interior. 

A prática do esporte de aventura não diz respeito unicamente à competitividade entre os atletas: alguns eventos têm objetivo social, como 

doação de alimentos para entidades filantrópicas e promoção da integração da população. 

Além de aquecer a economia local, tais práticas ajudam a melhorar a qualidade de vida e proporcionam a oportunidade de conhecer mais 

sobre esse povoado rústico e acolhedor. 

Nesse sentido, Castelo se apresenta como local mais adequado em nosso estado para a prática de esportes de aventura, possuindo todos os 

requisitos necessários para a realização dessas atividades. 

Por todos esses argumentos, submetemos a presente proposição à apreciação desta Egrégia Casa de Leis, conclamando respeitosamente os 

meus nobres pares a aprovação da mesma. 

 

 

 
 

Mensagem nº 095/2018 
  

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa 

Deputado Erick Musso 

 

Encaminho à apreciação da Assembleia Legislativa o incluso Projeto de Lei Complementar que “Regulamenta o § 10, do art. 229, da 

Constituição Estadual, que garante aos idosos, pessoas com deficiência e crianças a gratuidade no serviço intermunicipal de transporte 

coletivo de passageiros e dá outras providências correlatas”. 

A proposta, em atendimento às exigências previstas no § 10 do art. 229, da Constituição Estadual, regulamenta a concessão do benefício 

instituído pela Emenda Constitucional nº 109, de 20/12/2017, que garante aos maiores de 65 anos, aos menores de 6 anos de idade e às 

pessoas com deficiência a gratuidade no transporte coletivo rodoviário intermunicipal de passageiros. 

As disposições constantes da presente proposta estão em consonância com os princípios constitucionais, com as normas legais federais, que 

tratam da desses benefícios, e com as condições e peculiaridades do sistema de transporte rodoviário estadual. 

A gratuidade assegurada às pessoas com deficiência também será extensiva ao acompanhante, nos casos em que o acompanhamento ao 

beneficiário seja imprescindível, nos termos ora propostos.  

A regulamentação da concessão deste benefício propiciará aos maiores 65 anos e às pessoas com deficiência de baixa renda, a oportunidade 

do exercício do direito à locomoção, dentro do nosso Estado, atendendo a uma demanda antiga e legítima desses cidadãos. 

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, 16 de julho 2018. 

PAULO CESAR HARTUNG GOMES 

Governador do Estado 
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PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 019/2018 
 

Regulamenta o § 10, do art. 229, da Constituição Estadual, que garante aos idosos, pessoas com deficiência e crianças a gratuidade no 

serviço intermunicipal de transporte coletivo de passageiros e dá outras providências correlatas. 

 

Art. 1º Fica assegurada a gratuidade no Serviço Intermunicipal de Transporte Coletivo de Passageiros aos idosos, às pessoas com deficiência 

e crianças, habilitadas nos estritos termos desta Lei Complementar. 

Parágrafo único. A gratuidade conferida aos idosos e às pessoas com deficiência compreende a reserva de duas vagas gratuitas para os 

idosos e de duas vagas gratuitas para as pessoas com deficiência em cada veículo de transporte rodoviário intermunicipal de passageiros, uma 

vez atendidas as condições financeiras definidas nesta Lei Complementar para o cadastramento ao benefício. 

 

Art. 2º Para fins do benefício da gratuidade disposta nesta Lei  Complementar considera-se:  

 

I - Pessoa com Deficiência: aquela que se enquadra nos critérios do Decreto Federal nº 3.298, 20 de dezembro de 1999, que regulamentou a 

Lei Federal nº 7.853, 24 de outubro de 1989; 

II - Idoso: pessoa maior que 65 (sessenta e cinco) anos; 

III - Criança: pessoa com idade menor que seis anos;  

IV - Transporte coletivo rodoviário intermunicipal de passageiros convencional: transporte público rodoviário intermunicipal coletivo de 

passageiros regular, modalidade convencional, de utilidade pública, acessível a toda a população mediante pagamento individualizado, com 

deslocamentos entre dois ou mais municípios do Estado do Espírito Santo, conforme previsto Lei Complementar nº 876, 14 de dezembro de 

2017; 

V - Bilhete de viagem: documento físico ou eletrônico que comprove a concessão do transporte gratuito, fornecido pela empresa prestadora 

do serviço de transporte para possibilitar o ingresso do beneficiário no veículo; 

VI - Credencial de Usuário: identificação a ser fornecida ao beneficiário após o cadastramento a que se refere o art. 3º desta Lei 

Complementar, para ser utilizado quando da aquisição do seu bilhete de viagem; 

VII - Acompanhante: pessoa maior de 18 (dezoito) anos, responsável em observar o comportamento do beneficiário deficiente durante a 

viagem que, obrigatoriamente, deverá embarcar e desembarcar no mesmo local do beneficiário, concomitantemente. 

 

Art. 3º O benefício de que trata esta Lei Complementar será concedido mediante cadastramento prévio dos idosos, das pessoas com 

deficiência e de seu acompanhante, quando imprescindível, na Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Estado do 

Espírito Santo (CETURB/ES) ou a quem ela delegar.  

Parágrafo único. O benefício da gratuidade será entendido ao acompanhante do deficiente, quando assim comprovado por laudo médico e 

devidamente cadastrado na CETURB/ES. 

 

Art. 4º Para cadastramento da pessoa com deficiência deverá ser apresentado laudo de médico especialista, com informação do CID, emitido 

por profissional de saúde pertencente a entidade integrante do Sistema Único de Saúde – SUS, que comprove a deficiência. 

 

Parágrafo único. A CETURB/ES poderá definir, a seu critério, o modelo dos laudos a ser apresentados, a exigência de assinatura de mais de 

um profissional e os prazos de validade, bem como as condições e procedimentos para sua recepção. 

 

Art. 5º Quando for comprovado por laudo médico que a presença de acompanhante é imprescindível para locomoção do beneficiário 

deficiente, o acompanhante também terá o direito à gratuidade, mediante prévio cadastro. 

 

Parágrafo único. O acompanhante, obrigatoriamente, deverá sentar-se ao lado do beneficiário deficiente, estando, portanto, incluso na 

reserva de bancos previsto no artigo 9º desta Lei Complementar. 

 

Art. 6º Para o cadastramento previsto no artigo 3º desta Lei Complementar, os idosos e as pessoas com deficiência, deverão atender às 

seguintes condições: 

 

§ 1° Estar inscrito no Cadastro Único do Governo Federal para Programas Sociais - CadÚnico, regulamentado pelo Decreto Federal nº 6.135, 

de 26 de junho de 2007, e outras normas, devidamente atualizado conforme regras do gestor do cadastro, com os seguintes rendimentos 

mensais: 

a) renda igual ou inferior a dois salários-mínimos, quando o solicitante residir sozinho, constituindo uma família unipessoal.  

b) renda familiar total igual ou inferior a 3 salários mínimos. 

 

§ 2° Informar o número do Número de Identificação Social (NIS).  

 

§ 3° As pessoas com deficiência também deverão comprovar a deficiência, conforme previsto no art. 4º desta Lei Complementar.  

 

Art. 7º Às crianças será concedida gratuidade de que trata o art. 1º desta Lei Complementar, mediante a comprovação de idade, por meio de 

documento oficial de identificação da criança e de seu responsável, não sendo necessário cadastramento prévio na CETURB/ES. 

 

Parágrafo único. Para fazer jus à gratuidade, a criança deverá estar acompanhada por um responsável e não ocupar a poltrona, observadas as 

disposições legais e regulamentares aplicáveis ao transporte de menores. 
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Art. 8º Aos beneficiários serão assegurados os mesmos direitos garantidos aos demais passageiros.  

 

Art. 9º As empresas operadoras deverão reservar e manter, em todos os horários do serviço convencional, os assentos do veículo, 

devidamente identificados, em local que permita fácil acesso para o embarque e o desembarque dos idosos e das pessoas com deficiência nos 

termos desta Lei Complementar. 

 

§1º O beneficiário idoso, deficiente com ou sem acompanhante, para fazer uso da reserva prevista nesta Lei, deverá solicitar um único 

Bilhete de Viagem, nos pontos de venda próprios da sociedade empresarial prestadora do serviço, com antecedência de, pelo menos, três 

horas em relação ao horário de partida do ponto inicial da linha do serviço de transporte, podendo solicitar, quando possível, a emissão do 

bilhete de viagem de retorno, respeitados os procedimentos da venda de bilhete de passagem, no que couber. 

 

§2º Após o prazo estipulado no § 1º, caso os assentos reservados não tenham sido objeto de concessão do benefício de que trata esta Lei, as 

empresas prestadoras dos serviços poderão colocar à venda os bilhetes desses assentos, que, enquanto não comercializados, continuarão 

disponíveis para o exercício do benefício da gratuidade. 

 

§3º No dia marcado para a viagem, o idoso deverá comparecer ao terminal de embarque até trinta minutos antes da hora marcada para o 

início da viagem, sob pena de perda do benefício. 

 

§ 4°  O beneficiário não poderá fazer reserva em mais de um horário para o mesmo dia e mesmo destino ou para horários e dias cuja 

realização da viagem se demonstre impraticável e caracterize domínio de reserva de lugares, em detrimento de outros beneficiários.  

 

§ 5° O Bilhete de Viagem e o bilhete com desconto são intransferíveis e deverão conter referência ao benefício obtido, seja a gratuidade, seja 

o desconto de no mínimo cinquenta por cento do valor da passagem. 

 

Art. 10. A comercialização ou a cessão do bilhete de viagem, a adulteração, a violação ou a fraude de qualquer natureza, bem como a 

utilização indevida do benefício acarretarão ao beneficiário, além das penalidades previstas na legislação em vigor, a suspensão do direito de 

uso da gratuidade por dois anos. 

 

§ 1° A CETURB/ES poderá aplicar a suspensão do direito de uso da gratuidade por período menor que o definido no caput deste artigo, 

levando em conta a gravidade da situação e as reincidências no seu cometimento, dentre outros critérios a serem estabelecidos.  

 

§ 2° A CETURB/ES, a entidade representativa do setor e as empresas operadoras poderão fiscalizar a utilização da gratuidade prevista nesta 

Lei Complementar. 

 

Art. 11. O benefício de que trata esta Lei Complementar não contempla eventual tarifa de utilização dos terminais rodoviários e seguro. 

 

Art. 12. As empresas operadoras deverão informar à CETURB/ES a movimentação dos beneficiários conforme norma específica. 

 

Art. 13. Compete à CETURB/ES a regulamentação objetivando o detalhamento para execução dos procedimentos operacionais e de controle 

por ela instituídos, incluindo a fonte de custeio dos benefícios concedidos.  

 

Art. 14. O prazo de validade da credencial de usuário, condições de uso, critérios, condições e prazos para comprovação de renda, 

cadastramento, renovação, bem como os critérios e prazos para acesso à gratuidade, emissão e reserva de passagens, utilização do serviço e 

fiscalização do uso será definida em norma emitida pela CETURB/ES. 

 

Art. 15. Enquanto não for implantado o cadastramento a que se refere o art. 3º desta Lei Complementar, e pelo período de até 365 dias após a 

publicação desta Lei Complementar, as empresas operadoras deverão aceitar, para concessão da gratuidade de que trata esta Lei 

Complementar, os seguintes documentos: 

 

I - Pessoa com deficiência: Carteira de Passe Livre Interestadual, emitida pelo Governo Federal; 

II - Idoso: Documento de identidade com foto, com validade nacional, para a comprovação da idade, e para comprovação de renda um dos 

seguintes documentos:  

a) Carteira de Trabalho e Previdência Social com anotações atualizadas; 

b) contracheque de pagamento ou documento expedido pelo empregador; 

c) relatório de contribuição do INSS;  

d) carnê de contribuição para o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS;  

e) extratos de pagamento de vencimentos ou benefícios pagos por órgãos ou entidades públicas; 

f) declaração escrita, assinada pelo declarante ou por pessoa que se responsabilize pela informação, de que tenha renda individual inferior a 

dois salários-mínimos ou familiar inferior a três salários mínimos. 

 

Art. 16. Findo o período previsto no art. 15 desta Lei Complementar, a CETURB/ES poderá, a seu critério, manter a aceitação da Carteira de 

Passe Livre Interestadual para concessão da gratuidade à pessoa com deficiência.  

 

Art. 17. Esta Lei Complementar entra em vigor 30 (trinta) dias após a data da publicação. 
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PROJETO DE LEI N.º 100/2018 
 

Altera a redação do art. 5º-A 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 - ICMS, 

e dá outras providências. 

 

DECRETA: 

 

Art. 1º O art. 5º-A da Lei nº 7000, 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 - ICMS, e dá outras 

providências, passa a vigorar com a seguinte redação: 

“Art. 5º-A. Fica concedida redução de base de cálculo:”  

(...) 

XVI – sobre a energia elétrica para consumo residencial de 25% (vinte e cinco por cento) para 17% (dezessete por cento) 

Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Sala das Sessões, 12 de abril de 2018. 

 

BRUNO LAMAS 

Deputado Estadual - PSB 

 

JUSTIFICATIVA 

 

Este projeto visa reduzir, de 25% para 17%, a alíquota do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações 

de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS - que incide sobre a energia elétrica para consumo 

residencial. 

Por essa razão, uma vez que a Assembleia Legislativa não possui competência para alterar a tarifa de energia cobrada, resta a alternativa de 

defender os consumidores capixabas, com a redução do tributo que incide sobre a energia elétrica, o ICMS, da alíquota atual de 25% para 

17%, como forma de minorar o aumento das contas de energia. 

Por essa razão, é imperiosa a necessidade de aprovarmos, o mais rápido possível, este projeto como uma medida de justiça com a população 

mineira, corroborando o esforço nacional para a redução da carga tributária. 

Assim, Senhor Presidente e Ilustres Pares, encareço a acolhida ao projeto de lei. 

 

 

 

 

Mensagem nº 094/2018 
 

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa 

Deputado Erick Musso 

 

Encaminho à apreciação da Assembleia Legislativa o incluso Projeto de Lei que Institui a Política Estadual de Incentivo à Cadeia Produtiva 

de Base Florestal do Espírito Santo. 

A Política Estadual de Incentivo à Cadeia Produtiva de Base Florestal objetiva fomentar o desenvolvimento sustentável com a expansão de 

áreas com florestas produtivas e a adequação ambiental das propriedades agrícolas, por meio de parcerias baseadas em um modelo de gestão 

descentralizado, fundado na governança interinstitucional. 

A proposta visa complementar e potencializar as ações do Programa Reflorestar, organizando e integrando, em todo o Estado, os diferentes 

programas de silvicultura, com vistas a: i) expandir a área de produção de produtos florestais madeireiros e não madeireiros no Estado; ii) 

diversificar e ampliar a produção e renda dos agricultores familiares; iii) aumentar a área com cobertura florestal no Estado; iv) diminuir a 

pressão por madeira e produtos não madeiráveis dos remanescentes florestais da Mata Atlântica; v) contribuir para a proteção dos recursos 

hídricos no Espírito Santo, dentre outros.   

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, 16 de julho 2018. 

 

PAULO CESAR HARTUNG GOMES 

Governador do Estado 
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PROJETO DE LEI Nº 186/2018 
 

Institui a Política Estadual de Incentivo à Cadeia Produtiva de Base Florestal do Espírito Santo. 

 

Art. 1º  Fica instituída a Política de Incentivo à Cadeia Produtiva de Base Florestal do Espírito Santo, que tem por objetivo o 

desenvolvimento sustentável na expansão de áreas com florestas produtivas e adequação ambiental das propriedades agrícolas, por meio de 

parcerias baseadas em um modelo de gestão descentralizado, fundado na governança interinstitucional. 

 

Art. 2º  Os incentivos a que se refere o art. 1o desta Lei destinam-se ao cultivo de espécies florestais nativas e/ou exóticas, para ampliação da 

oferta de produtos florestais madeireiros e não madeireiros no Estado, visando atender à demanda atual e a criação de novas oportunidades 

de negócios, gerando um conjunto de serviços ecossistêmicos, bem como à valorização desse ativo ambiental, como instrumento de 

promoção de desenvolvimento socioeconômico sustentável regional.  

 

Art. 3º  São diretrizes da Política de Incentivo à Cadeia Produtiva de Base Florestal do Espírito Santo: 

 

I - o estímulo à adequação socioeconômica e ambiental das propriedades rurais, buscando fomentar um conjunto de ações integradas, 

voltadas para a recuperação de passivos ambientais e otimização e renovação das áreas produtivas agrícolas e florestais;  

II - o planejamento e adoção de tecnologias e práticas sustentáveis;  

III - a adoção de boas práticas agrícolas, visando o uso racional dos recursos naturais e a redução dos impactos ambientais; 

IV - o estímulo à inserção do agricultor familiar na cadeia produtiva florestal de maneira sustentável e de forma a socializar a riqueza gerada 

pelo setor; 

V - a preservação e recuperação das nascentes e das zonas de recarga do lençol freático; 

VI - o estímulo às parcerias, tanto com o setor público como em relação à iniciativa privada, de modo a viabilizar ações e recursos 

financeiros e não financeiros para condução dos programas; 

VII - o avanço em pesquisa e desenvolvimento focados nos diversos usos e potenciais da madeira de florestas plantadas, desde a escolha das 

espécies, plantios, manejo, cortes, processamento até finalidades; 

VIII - a estruturação de serviços de assistência técnica e extensão florestal voltados para agricultores; 

IX - a promoção da agricultura tropical sustentável, como forma de diversificação e ampliação de oferta de produtos madeiráveis e não 

madeiráveis aos mais variados mercados; 

X - a participação ativa e protagonizada dos segmentos sociais e econômicos interessados, em todas as fases de planejamento e execução das 

políticas públicas de que trata esta Lei. 

 

Art. 4º  São instrumentos da Política de Incentivo à Cadeia Produtiva de Base Florestal do Espírito Santo:  

 

I – os programas:  

a) Pró-Resina, com incentivo de produção de goma resina e madeira;  

b) Seringueira, com incentivo de produção de borracha natural e madeira;  

c) Eucalipto, com incentivo ao uso múltiplo da madeira;  

d) Palmáceas, com incentivo à produção de palmitos e frutos;  

e) Espécies florestais não tradicionais, com incentivo às espécies nativas e exóticas para produtos madeireiros e não madeireiros;  

f) Integração da lavoura, pecuária, floresta e sistemas agroflorestais, com o incentivo para a utilização de práticas sustentáveis. 

II - assistência técnica durante o ciclo produtivo das culturas florestais e para elaboração dos projetos de adequação das propriedades rurais, 

contemplando também as fases de transformação e de comercialização da produção;  

III - pesquisa, desenvolvimento e inovação das espécies tradicionais e não tradicionais, visando desenvolver novas tecnologias e transferi-las 

aos produtores rurais. 

 

Art. 5º Fica instituído, no âmbito da Secretaria de Estado de Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca - SEAG, um Comitê Gestor, 

que tem como atribuição deliberar sobre as diretrizes executivas da Política de Incentivo à Cadeia Produtiva de Base Florestal, bem como 

articular, mobilizar e fomentar ações e programas voltados para o desenvolvimento dos objetivos desta Lei. 

 

Art. 6º Compete ao Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural - INCAPER a coordenação e execução técnica da 

Política de Incentivo à Cadeia Produtiva de Base Florestal, observadas as diretrizes executivas fixadas pelo Comitê Gestor mencionado no 

art. 5º desta Lei. 

 

Art. 7º Esta Lei será regulamentada por Decreto, estabelecendo as competências e atribuições das instituições responsáveis pelo 

planejamento, execução e controle das ações relacionadas à Política de Incentivo à Cadeia Produtiva de Base Florestal. 

 

Art. 8º  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
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Mensagem nº 091/2018 
 

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa 

Deputado Erick Musso 

 

Encaminho à apreciação da Assembleia Legislativa, o incluso Projeto de Lei que “Altera a Lei n.º 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 – ICMS. 

 

A proposta visa regulamentar o Convênio ICMS nº 49/18, no que se refere a autorização do CONFAZ para o Espírito Santo conceder anistia 

de multas e juros relativos aos créditos tributários, decorrentes de fatos geradores ocorridos no mês de maio de 2018, referentes às operações 

e prestações destinadas à empresa  operadora logística Serrapark Logística e Armazens Gerais S/A.  Esse tratamento se estende também às 

empresas satélites relacionadas no Anexo Único do Convênio citado. 

 

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, 09 de julho 2018. 

 

PAULO CESAR HARTUNG GOMES 

Governador do Estado 

 

PROJETO DE LEI Nº 178/2018 
 

Altera a Lei n.º 7.000, de 27 de dezembro de 2001. 

 

Art. 1º  Fica incluído o art. 179-H na Lei n.º 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, com a seguinte 

redação: 

 

“Art. 179-H.  Ficam anistiados as multas e os juros relativos aos créditos tributários, decorrentes de fatos geradores ocorridos no mês de 

maio de 2018, referentes às operações e prestações realizadas pela empresa Serrapark Logistica e Armazens Gerais S/A, CNPJ n.º 

10.564.964/0002-05, desde que o pagamento do imposto correspondente seja realizado integralmente no prazo previsto no art. 1.223, I do 

Regulamento. 

 

Parágrafo único.  Os benefícios previstos neste artigo se estendem às empresas satélites relacionadas no Anexo Único do Convênio ICMS 

49/18, de 21 de junho de 2018, vinculadas à empresa citada no caput.” (NR) 

 

Art. 2° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 

 

 

 

Mensagem nº 096/2018 
 

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa 

Deputado Erick Musso 

 

Encaminho à apreciação da Assembleia Legislativa, o incluso Projeto de Lei que “Altera a Lei nº 7.001, de 27 de dezembro de 2001”, que 

define as taxas devidas ao Estado em razão do exercício regular do Poder de Polícia e dá outras providências. 

O presente projeto visa adequar a legislação, em consonância com a agenda de desburocratização do Espírito Santo, em implementação por 

meio do Programa Estadual Simplifica-ES, destinado à melhoria do ambiente de negócios por meio de ações de simplificação e 

desburocratização dos atos de registro, inscrição, alteração, legalização e baixa de pessoas jurídicas e de integração em sistemas 

informatizados, compartilhamento de informações e modernização dos serviços públicos prestados ao contribuinte. 

As alterações propostas refletem o atendimento de demandas da Secretaria de Estado de Desenvolvimento – SEDES, Secretaria de Estado da 

Saúde – SESA e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Espírito Santo – CBMES, relativamente aos seguintes aspectos: 

 

1) adequação à legislação federal vigente, relativamente às isenções inerentes ao  Microempreendedor Individual (MEI); 

2) atendimento às demandas dos municípios, junto ao CBMES, com isenção do pagamento das taxas para análise de projeto de 

proteção contra incêndio e pânico nos órgãos municipais, mediante termos estabelecidos em convênios; 

3) possibilidade de cobrança de taxa pele realização de alguns serviços não emergenciais, demandados rotineiramente ao CBMES; 
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4) instituição da Taxa de Monitoramento Anual do Risco Sanitário (TMARS), quando a periodicidade do Alvará, Licença e 

Autorização Sanitária for superior a um ano, na forma permitida pela Lei nº Lei 6.066, de 30/12/1999, com a alteração dada pela Lei nº 

10.870, de 03/07/2018. 

Importante ressaltar que não haverá majoração de obrigação tributária imposta ao contribuinte, tendo em vista que, em relação aos serviços 

do CBMES, refere-se ao atendimento de demandas não emergenciais, ou seja, não se trata dos serviços emergenciais, inerentes à função 

institucional do órgão, mas de possibilidade de atendimentos às demandas dos cidadãos, com a correspondente cobertura dos custos 

operacionais dispendidos; em relação à TMARS, atualmente esta taxa já está instituída em periodicidade anual.  

Contudo, mesmo não se tratando de majoração de obrigação tributária, em observância ao princípio da anterioridade, as alterações relativas 

às alterações das taxas, entrarão em vigor a partir de 01 de janeiro de 2019.  

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,16 de julho 2018. 

 

PAULO CESAR HARTUNG GOMES 

Governador do Estado 

 

PROJETO DE LEI Nº 187/2018 
 

Altera a Lei nº 7.001, de 27 de dezembro de 2001. 

 

Art. 1º O art. 3º da Lei nº 7.001, de 27 de dezembro de 2001, que define as taxas devidas ao Estado em razão do exercício regular do poder 

de polícia ou pela utilização efetiva ou potencial de serviços públicos específicos e divisíveis prestados ao contribuinte ou postos a sua 

disposição, passa a vigorar com as seguintes alterações: 

 

“Art. 3º (...) 

(...) 

XV - as solicitações para realização de análise de projetos, de vistorias, de perícias de incêndio e explosões em locais de sinistro e de 

preventivos do Corpo de Bombeiros Militar para os órgãos dos poderes públicos municipais, desde que o Município tenha firmado convênio 

com a Corporação; 

(...) 

XX - as solicitações para realização de licenciamento e renovação de licenciamento de edificações ou áreas de risco para o 

microempreendedor individual nos termos da legislação em vigor; 

(...) 

XXIII - a abertura, a inscrição, o registro, o funcionamento, o alvará, a licença, o cadastro, as alterações e os procedimentos de baixa e 

encerramento, relativos ao Microempreendedor Individual. 

(...)” (NR) 

 

Art. 2º A Tabela V da Lei no 7.001, de 2001, passa a vigorar com as alterações constantes no Anexo I desta Lei. 

 

Art. 3º A Tabela VIII da Lei no 7.001, de 2001, passa a vigorar com as alterações constantes no Anexo II desta Lei. 

 

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, exceto em relação às alterações introduzidas pelos artigos 2º e 3º, que vigorarão a 

partir de 1º de janeiro de 2019. 

ANEXO I, 

a que se refere o art. 2º desta Lei. 

 

 “TAXAS EM RAZÃO DO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PELA UTILIZAÇÃO EFETIVA OU POTENCIAL DE 

SERVIÇOS PÚBLICOS ESPECÍFICOS E DIVISÍVEIS, PRESTADOS AO CONTRIBUINTE OU POSTOS A SUA DISPOSIÇÃO. 

(...) 

TABELA V 

(SESA/IESP) 
 

Classificação FATO GERADOR 
VALOR EM 

VRTE 

(...) (...) (...) 

19 Taxa de Monitoramento Anual do Risco Sanitário (TMARS)   

19.1 Estabelecimento do Grupo I   

  Total da Área Construída   

19.1.1 Até 100 m² 500 

19.1.2 Maior que 100m² até 300m² 800 

19.1.3 
Maior que 300m² a base de cálculo será acrescida de 50 VRTE a cada 

100m² 
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19.2 Estabelecimentos do Grupo II   

  Total de Área Construída   

19.2.1 Até 100m² 1000 

19.2.2 Maior que 100m² até 300m² 1300 

19.2.3 
Maior que 300m² a base de cálculo será acrescida de 80 VRTE a cada 

100m² 

  

19.3 Estabelecimento do Grupo III   

  Total da Área Construída   

19.3.1 Até 100m² 1500 

19.3.2 Maior que 100m² até 300m² 1800 

19.3.3 
Maior que 300m² a base de cálculo será acrescida de 100 VRTE a cada 

100m² 

  

 

ANEXO À TABELA V 

 

A taxas especificadas na tabela V sofrerão redução nos seguintes casos: 

 

- microempresas: 80% de redução, com faturamento anual de a zero ao 144.000 VRTE. 

-empresas com faturamento anual de 144.001 até 840.000 VRTE: 60% (sessenta por cento) de redução; 

-empresas com faturamento anual de 840.001 até 1.200.000 VRTE: 40% (quarenta por cento) de redução; 

- produtor rural e pessoas físicas terão de redução de 80% (oitenta por cento). 

 

A Taxa de Monitoramento Anual do Licenciamento Sanitário (TMARS) será recolhida pelo contribuinte até o 

último dia útil do mês de concessão do Alvará Sanitário do ano subsequente ao licenciamento. 

 

(...)”. NR 

ANEXO II, 

a que se refere o art. 3º desta Lei. 

 “TAXAS EM RAZÃO DO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PELA UTILIZAÇÃO EFETIVA OU POTENCIAL DE 

SERVIÇOS PÚBLICOS ESPECÍFICOS E DIVISÍVEIS, PRESTADOS AO CONTRIBUINTE OU POSTOS A SUA DISPOSIÇÃO. 

(...) 

TABELA VIII 

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR 

(...) 

9.  Outros Serviços Não Emergenciais   

9.1 (...)  

9.4 
Busca e/ou retirada de objetos particulares submersos ou em locais de difícil acesso por 

hora de trabalho, incluindo tempo de deslocamento. 
150 

9.5 Captura e Extermínio de Insetos. 100 

9.6 
Serviço em local elevado com utilização de Auto Plataforma por período mínimo de 04 

(quatro) horas, incluindo tempo de deslocamento. 
400 

9.7 
Adicional de utilização de Auto Plataforma, por período de 01 (uma) hora, superior às 04 

(quatro) horas iniciais. 
100 

 

(...)”. (NR) 

 

 

 

Mensagem nº 109/2018 
 

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa 

Deputado Erick Musso 

 

Encaminho à apreciação da Assembleia Legislativa o incluso Projeto de Lei que “Abre o Crédito Especial no valor de R$ 150.000,00 (cento 

e cinquenta mil reais), em favor da Governadoria do Estado – Fundo Estadual de Combate a Corrupção – FECC”, visando incluir no 

Orçamento vigente a Ação “Capacitação e Treinamento de Recursos Humanos”, para atender despesas com capacitações e treinamentos 

relacionados ao tema combate à corrupção, como a Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro – ENCCLA, entre 

outras, conforme Anexo I do Projeto de Lei. 

Os recursos necessários à execução do referido Crédito Especial serão provenientes de anulação parcial de dotação orçamentária constante do 

Programa de Trabalho da Governadoria do Estado – Fundo Estadual de Combate a Corrupção – FECC, conforme Anexo II do Projeto de Lei. 

Esta medida permitirá a adequação do orçamento vigente às necessidades da Administração Pública Estadual. 

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. 
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Vitória, 09 de agosto 2018. 

PAULO CESAR HARTUNG GOMES 

Governador do Estado 

 

PROJETO DE LEI Nº 217/2018 
 

Abre o Crédito Especial no valor de  R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), em favor da Governadoria do Estado – Fundo Estadual 

de Combate a Corrupção – FECC. 

 

Art. 1º Fica aberto o Crédito Especial no valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), em favor da Governadoria do Estado – Fundo 

Estadual de Combate a Corrupção – FECC, para inclusão no Orçamento vigente da Ação “Capacitação e Treinamento de Recursos 

Humanos”, conforme disposto no Anexo I que integra a presente lei. 

 

Art. 2º Os recursos necessários à execução do disposto no artigo 1º, serão provenientes de anulação parcial de dotação orçamentária, indicada 

no Anexo II desta Lei. 

 

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

 

 
 

 

 

 

 

 

R$1,00

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO META NATUREZA F VALOR

10.000 GOVERNADORIA DO ESTADO

10.904 FUNDO ESTADUAL DE COMBATE A CORRUPÇÃO 

04.128.0003.2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS 

HUMANOS

Diárias - Civil, Passagens e Despesas com 

Locomoção e Outros Serviços de Terceiros - Pessoa 

Jurídica

3.3.90 0159 150.000       

Produto (Unid. de Medida): Servidor Capacitado e 

Treinado (Unidade)

Estado 40

TOTAL 150.000    

R$1,00

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO META NATUREZA F VALOR

10.000 GOVERNADORIA DO ESTADO

10.904 FUNDO ESTADUAL DE COMBATE A CORRUPÇÃO 

04.124.0189.2012 PREVENÇÃO, FISCALIZAÇÃO E REPRESSÃO À PRÁTICA 

DE ILÍCITOS
3.3.90 0159 150.000       

Produto (Unid. de Medida): Auditoria Realizada 

(Unidade)

Estado 10

TOTAL 150.000    

CRÉDITO ESPECIAL          -          ANEXO I          -          SUPLEMENTAÇÃO

CRÉDITO ESPECIAL          -          ANEXO II          -          ANULAÇÃO

R E S O L V E:R E S O L V E:R E S O L V E:R E S O L V E:R E S O L V E:
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PROJETO DE LEI Nº 282/2017 
 

Dispõe sobre a obrigatoriedade de as empresas prestadoras de serviços de telefonia, de TV a cabo, de cartão de crédito e similares 

manterem em suas páginas na internet "link" próprio que possibilite ao consumidor realizar a suspensão ou o cancelamento do 

contrato de prestação de serviço via internet. 

 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO: 

 

DECRETA 

 

Artigo. 1º - Ficam as empresas prestadoras de serviços de telefonia, de TV a cabo, de cartão de crédito e similares manter em suas páginas na 

internet “link” próprio que possibilite ao consumidor realizar a suspensão ou o cancelamento do contrato de prestação de serviço via internet. 

 

Artigo. 2º - As empresas mencionadas no artigo. 1º deverão fazer constar em suas páginas na internet, em local visível, de fácil acesso e em 

destaque, “link” próprio para suspensão e cancelamento dos serviços contratados com seus consumidores. 

 

Artigo 3º - Esta lei entra em vigor na data da sua publicação. 

 

Palácio Domingos Martins, Sala Das Sessões, Em 02 De Julho De 2017. 

 

EUCLÉRIO SAMPAIO  

 

JUSTIFICATIVA 

 

Se a contratração dos serviços é simples e fácil, presteza e facilidade devem se oferecidas ao consumidor na hora da suspensão ou 

cancelamento do contrato. 

Este projeto de lei visa proteger o consumidor, nos termos do Artigo. 5º inciso XXXII, da Constituição Federal, e da Lei nº 8.078, de 1990, 

garantindo liberdade e segurança ao consumidor. 

As prestações de serviços são realizadas através de um simples contato telefônico ou até mesmo via internet, local que os seus serviços são 

ofertados e divulgados. Todavia, nas respectivas páginas não há um local determinado em que o consumidor possa solicitar a suspensão ou 

cancelamento do serviço eventualmente contratado. 

Raras são às vezes em que o consumidor consegue suspender ou cancelar o serviço com agilidade e presteza. Na maioria das vezes é 

obrigado a permanecer ao telefone a espera de atendimento e, quando atendido, e ainda obrigado a ouvir insistentes e longos apelos e ofertas 

a fim de persuadi-lo a permanecer com o contrato. 

A obrigação não traz prejuízo ou ônus às prestadoras dos serviços, tendo em vista que estas mantêm páginas na internet, bastando incluir um 

“link” específico para suspensão ou cancelamento dos serviços eventualmente contratados. 

O artigo 22 da Resolução nº 632, de 2017 da Anatel, garante ao consumidor um espaço reservado para processamento da rescisão de forma 

automática, porém, as prestadoras de serviços não disponibilizam essa opção na internet. 

Diante do exposto, contamos com o apoio de nossos nobres pares para aprovação deste projeto de lei. 
 
Parecer n.º 188/2018, da Comissão de Justiça, pela inconstitucionalidade, aposto ao Projeto de Lei n.º 282/2017, do Deputado 

Euclério Sampaio, que dispõe sobre a obrigatoriedade de as empresas prestadoras de serviços de telefonia, de TV a cabo, de cartão 

de crédito e similares manter em suas páginas na internet "link" próprio que possibilite ao consumidor realizar a suspensão ou o 

cancelamento do contrato de prestação de serviço via internet. 

Parecer n.º 188/2018 na íntegra, localizado no endereço abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 

http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/PL/PL2822017/578500-12353120062018.pdf 

 

 

 
 

PROJETO DE LEI Nº 204/2018 
 

Obriga os estabelecimentos públicos e privados localizados no Estado do Espirito Santo a inserirem nas placas de Atendimento Prioritário o 
Símbolo Mundial de Conscientização do Transtorno do Espectro Autista, e dá outras providências. 

 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  
 

DECRETA: 
 
Art. 1º Os estabelecimentos públicos e privados localizados no Estado do Espírito Santo ficam obrigados a inserir nas placas de 

atendimento prioritário, o Símbolo Mundial de Conscientização do Transtorno do Espectro Autista. 

http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/PL/PL2822017/578500-12353120062018.pdf
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Art. 2º As despesas decorrentes da execução desta lei correrão por conta das dotações orçamentárias próprias. 

 

Art. 3º Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. 
 
Sala das Sessões, em 30 de julho de 2018. 

AMARO NETO  
Deputado Estadual 

 

J U S T I F I C A T I V A 
 
 
Esse projeto de lei pretende tornar obrigatório a inclusão do símbolo mundial do transtorno do espectro autista em todas as placas de 

atendimento prioritário nas empresas públicas e privadas no Estado do Espírito Santo, com o intuito de conscientizar a população sobre o 

Transtorno do Espectro Autista, e assim, promover maior inclusão do individuo portador do TEA na sociedade. 

Uma vez que, a fita feita de peças de quebra-cabeça coloridas, representa o mistério e a complexidade do autismo, é um símbolo mundial da 

conscientização em relação a esta patologia, muito usada principalmente no Dia Mundial de Conscientização do Autismo, todo dia 02 (dois) 

de abril, quando muitos monumentos ao redor do mundo são iluminados de azul, cor definida para o autismo, que tem prevalência de 

aproximadamente quatro meninos para uma menina. 

O TEA é uma condição geral para um grupo de desordens complexas do desenvolvimento do cérebro, antes, durante ou logo após o 

nascimento. Esses distúrbios se caracterizam pela dificuldade na comunicação social e comportamentos repetitivos. 

Embora todas as pessoas com TEA partilhem essas dificuldades, o seu estado irá afetá-las com intensidades diferentes. Assim, essas 

diferenças podem existir desde o nascimento e serem óbvias para todos; ou podem ser mais sutis e tornarem-se mais visíveis ao longo do 

desenvolvimento. 

O autismo é uma condição permanente, a criança nasce com autismo e torna-se um adulto com autismo. 

Assim como qualquer ser humano, cada pessoa com autismo é única e todas podem aprender. 

Diante do exposto, cabe ressaltar, que o Poder Executivo Estadual regulamentará esta norma, para facilitar a sua orientação, a fiscalização e o 

cumprimento de seus dispositivos. 

Dessa forma, solicito gentilmente o apoio dos meus nobres pares para a aprovação desse importantíssimo projeto de lei. 

 

 

 
 

 
 

PROJETO DE LEI Nº 470/2017 
 

Institui a Semana de Conscientização sobre o Transtorno Afetivo Bipolar (TAB) e dá outras providências. 

 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO DECRETA: 

 

Artigo 1º - Fica instituída no calendário oficial de eventos do Estado de Espirito Santo, a Semana de Conscientização sobre o Transtorno 

Afetivo Bipolar (TAB), destinada a toda a população capixaba e amplamente divulgada em toda a rede pública e privada de ensino e de 

saúde do Estado. 

Parágrafo único – A Semana de Conscientização sobre o Transtorno Afetivo Bipolar (TAB) deverá ser realizada anualmente na segunda 

semana de Setembro. 

Artigo 2º - A Semana de Conscientização sobre o Transtorno Afetivo Bipolar (TAB) tem como objetivos levar ao conhecimento da 

população a informação sobre a aludida doença. 

Artigo 3º - O Poder Executivo, por meio de seus órgãos competentes, poderá regulamentar a programação a ser desenvolvida durante a 

semana instituída por esta Lei como: palestras, seminários e outras atividades que possam ser desenvolvidas com a finalidade de alcançar os 

objetivos previstos nesta Lei. 

Artigo 4º - As despesas decorrentes da execução desta lei correrão à conta de dotações orçamentárias próprias. 

Artigo 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Sala das Sessões, 12 de Dezembro de 2017 

 

GILDEVAN FERNANDES 

Deputado Estadual 

 

JUSTIFICATIVA 

 



 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA 

 

16 

Transtorno afetivo bipolar é um distúrbio psiquiátrico complexo. Sua característica mais marcante é a alternância, às vezes súbita, de 

episódios de depressão com os de euforia (mania e hipomania) e de períodos assintomáticos entre eles. As crises podem variar de intensidade 

(leve, moderada e grave), frequência e duração. 

As flutuações de humor têm reflexos negativos sobre o comportamento e atitudes dos pacientes, e a reação que provocam é sempre 

desproporcional aos fatos que serviram de gatilho ou, até mesmo, independem deles. 

Em geral, essa perturbação do humor se manifesta tanto nos homens quanto nas mulheres, entre os 15 e os 25 anos, mas pode afetar também 

as crianças e pessoas mais velhas. 

De acordo com o DSM.IV e o CID-10, (manuais internacionais de classificação diagnóstica), o transtorno bipolar pode ser classificado nos 

seguintes tipos: 

 

1) Transtorno bipolar Tipo I 

O portador do distúrbio apresenta períodos de mania, que duram, no mínimo, sete dias, e fases de humor deprimido, que se estendem de duas 

semanas a vários meses. Tanto na mania quanto na depressão, os sintomas são intensos e provocam profundas mudanças comportamentais e 

de conduta, que podem comprometer não só os relacionamentos familiares, afetivos e sociais, como também o desempenho profissional, a 

posição econômica e a segurança do paciente e das pessoas que com ele convivem. O quadro pode ser grave a ponto de exigir internação 

hospitalar por causa do risco aumentado de suicídios e da incidência de complicações psiquiátricas. 

 

2) Transtorno bipolar Tipo II 

Há uma alternância entre os episódios de depressão e os de hipomania (estado mais leve de euforia, excitação, otimismo e, às vezes, de 

agressividade), sem prejuízo maior para o comportamento e as atividades do portador. 

 

3) Transtorno bipolar não especificado ou misto 

Os sintomas sugerem o diagnóstico de transtorno bipolar, mas não são suficientes nem em número nem no tempo de duração para classificar 

a doença em um dos dois tipos anteriores. 

4) Transtorno ciclotímico 

É o quadro mais leve do transtorno bipolar, marcado por oscilações crônicas do humor, que podem ocorrer até no mesmo dia. O paciente 

alterna sintomas de hipomania e de depressão leve que, muitas vezes, são entendidos como próprios de um temperamento instável ou 

irresponsável. 

Ainda não foi determinada a causa efetiva do transtorno bipolar, mas já se sabe que fatores genéticos, alterações em certas áreas do cérebro e 

nos níveis de vários neurotransmissores estão envolvidos. Da mesma forma, já ficou demonstrado que alguns eventos podem precipitar a 

manifestação desse distúrbio do humor nas pessoas geneticamente predispostas. Entre eles, destacam-se: episódios frequentes de depressão 

ou início precoce dessas crises, puerpério, estresse prolongado, remédios inibidores do apetite (anorexígenos e anfetaminas), e disfunções da 

tireoide, como o hipertireoidismo e o hipotireoidismo. 

O diagnóstico do transtorno bipolar é clinico baseado no levantamento da história e no relato dos sintomas pelo próprio paciente ou por um 

amigo ou familiar. Em geral, ele leva mais de dez anos para ser concluído, porque os sinais podem ser confundidos com os de doenças como 

esquizofrenia, depressão maior, síndrome do pânico, distúrbios da ansiedade. Daí a importância de estabelecer o diagnóstico diferencial antes 

de propor qualquer medida terapêutica. 

Depressão: humor deprimido, tristeza profunda, apatia, desinteresse pelas atividades que antes davam prazer, isolamento social, alterações 

do sono e do apetite, redução significativa da libido, dificuldade de concentração, cansaço, sentimentos recorrentes de inutilidade, culpa 

excessiva, frustração e falta de sentido para a vida, esquecimentos, ideias suicidas. 

Mania: estado de euforia exuberante, com valorização da autoestima e da autoconfiança, pouca necessidade de sono, agitação psicomotora, 

descontrole ao coordenar as ideias, desvio da atenção, compulsão para falar, aumento da libido, irritabilidade e impaciência crescentes, 

comportamento agressivo, mania de grandeza. Nessa fase, o paciente pode tomar atitudes que reverterão em danos a si próprio e às pessoas 

próximas, como demissão do emprego, gastos descontrolados de dinheiro, envolvimentos afetivos apressados, atividade sexual aumentada e, 

em casos mais graves, delírios e alucinações. 

Hipomania: os sintomas são semelhantes aos da mania, porém bem mais leves e com menor repercussão sobre as atividades e 

relacionamentos do paciente, que se mostra mais eufórico, mais falante, sociável e ativo do que o habitual. Em geral, a crise é breve, dura 

apenas uns poucos dias. Para efeito de diagnóstico, é preciso assegurar que a reação não foi induzida pelo uso de antidepressivos. 

Transtorno bipolar não tem cura, mas pode ser controlado. O tratamento inclui o uso de medicamentos, psicoterapia e mudanças no estilo de 

vida, tais como o fim do consumo de substâncias psicoativas, (cafeína, anfetaminas, álcool e cocaína, por exemplo), o desenvolvimento de 

hábitos saudáveis de alimentação e sono e redução dos níveis de estresse. 

De acordo com o tipo, gravidade e evolução da doença, a prescrição de medicamentos neurolépticos, antipsicóticos, anticonvulsivantes, 

ansiolíticos e estabilizadores de humor, especialmente o carbonato de lítio, tem-se mostrado útil para reverter os quadros agudos de euforia e 

evitar a recorrência das crises. A associação de lítio com antidepressivos e anticonvulsivantes tem demonstrado maior eficácia para prevenir 

recaídas. No entanto, os antidepressivos devem ser utilizados com cuidado, porque podem provocar uma guinada rápida da depressão para a 

euforia, ou acelerar a incidência das crises. 

A psicoterapia é outro recurso importante no tratamento da bipolaridade, uma vez que oferece suporte para o paciente superar as 

dificuldades impostas pelas características da doença, ajuda a prevenir a recorrência das crises e, especialmente, promove a adesão ao 

tratamento medicamentoso que, como ocorre na maioria das doenças crônicas, deve ser mantido por toda a vida. 

 

Recomendações 
Portadores de transtorno bipolar e seus familiares precisam estar cientes de que: 

* seguir o tratamento à risca é a melhor forma de prevenir a instabilidade emocional e a recorrência das crises, o que assegura a possibilidade 

de levar vida praticamente normal; 

* os remédios podem não fazer o efeito desejado logo nas primeiras doses que, muitas vezes, precisam ser ajustadas ao longo do tratamento; 
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* crises depressivas prolongadas sem tratamento adequado podem aumentar em 15% o risco de suicídio nos pacientes bipolares; 

* o paciente pode procurar alívio para os sintomas no álcool e em outras drogas, solução que só ajuda a agravar o quadro; 

* alternar a fase de depressão com a de mania pode dar a falsa sensação de que a pessoa está curada e não precisa mais de tratamento; 

* a família pode precisar também de acompanhamento psicoterápico, por duas diferentes razões: primeira, porque o distúrbio pode afetar 

todos que convivem diretamente com o paciente; segunda, porque precisa ser orientada sobre como lidar no dia a dia com os portadores do 

transtorno. 

 

 
 


