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PROJETO DE LEI Nº 262/2018 
 

Proíbe a cobrança de produtos e serviços de terceiros por meio de faturas referentes aos serviços públicos essenciais fornecidos 

mediante concessão: energia elétrica, água potável, esgotamento sanitário e gás natural canalizado. 

 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

 

D E C R E T A: 

 

Art. 1º - Fica proibida a cobrança de produtos e serviços de terceiros por meio de faturas referentes aos serviços públicos essenciais 

fornecidos mediante concessão: energia elétrica, água potável, esgotamento sanitário e gás natural canalizado. 

Parágrafo Único: Em caso de descumprimento ao caput deste artigo, o infrator estará sujeito ao pagamento de multa, conforme previsto no 

Código de Defesa do Consumidor. 

Art. 2º - Esta Lei entrará em vigor no prazo de 60 dias, após sua publicação. 

 

Palácio Domingos Martins, em 17 de outubro de 2018. 
 

Deputado MARCELO SANTOS  
Vice-Presidente da Assembleia Legislativa 

 

JUSTIFICATIVA 
 
Atualmente, nos boletos referentes ao serviço de energia, gás e água é prevista a cobrança de produtos e serviços de terceiros, não vinculados 

aos serviços supracitados. Porém, a referida cobrança pode comprometer a regularidade, continuidade e eficiência dos serviços essenciais, 
tendo em vista que podem dar causa ao inadimplemento, pelo fato do consumidor não conseguir honrar com o pagamento da totalidade da 
conta.  
Ocorre casos em que o consumidor deixa de arcar com o pagamento integral de sua conta, por não ter condições de arcar com as cobranças 
de terceiros, e, devido ao fato de a conta ser unificada, sendo provável que acarrete na suspensão do serviço, além de contribuir para o 
aumento das demais faturas, já que o inadimplemento é fator que compõe a tarifa, indo, portanto, na contramão da modicidade tarifária.  
Não obstante, é importante ressaltar que o Código de Defesa do Consumidor cuidou de regular as relações jurídicas de consumo, 
reconhecendo a vulnerabilidade dos consumidores perante os fornecedores de produtos e serviços, bem como determinando a efetiva atuação 
da Administração Pública por iniciativa direta na proteção desses sujeitos de direito em condição especial, como princípio da Política 
Nacional das Relações de Consumo, a partir do seu artigo 4º, I e II.  
Sob essa ótica, o diploma Consumerista dispõe que constitui prática infrativa o ato de enviar ou entregar ao consumidor, sem prévia 
solicitação, qualquer produto ou serviço, conforme dispõe o art. 39, inciso III.  
Deste modo, tendo em vista que é um serviço essencial, é imprescindível que o consumidor possa pagar exclusivamente pelos serviços 
efetivamente contratados, com um código de barras específico para esse fim, evitando, assim, o corte deste serviço que é indispensável para 
uma vida com o mínimo de conforto.  
O consumidor deve ter perfeita consciência de como será realizada a cobrança de produtos ou serviços nas contas de luz, água e gás, porque 
não pode ser submetido a suspensão dos referidos serviços, em razão da impossibilidade de pagamento total da fatura.  
Segundo o Superior Tribunal, a cobrança unificada em apenas um código de barras, condiciona o consumidor a pagar o valor total, sem 
qualquer opção, ao pagamento das obrigações, violando, assim, o artigo 39 do Código de Defesa do Consumidor e o artigo 149-A da 
Constituição Federal.  
Desta forma, diante da relevância da matéria, submeto a presente propositura à apreciação de meus nobres pares. 

 

 

EMENDA DE AUTORIA AO PL 262/2018 DE AUTORIA DO 

DEPUTADO SERGIO MAJESKI 

http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=679

79&arquivo=Arquivo/Documents/EM/112437919512112018-

assinado.pdf#P67979 

 
 

 

 

 

http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=67979&arquivo=Arquivo/Documents/EM/112437919512112018-assinado.pdf#P67979
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=67979&arquivo=Arquivo/Documents/EM/112437919512112018-assinado.pdf#P67979
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=67979&arquivo=Arquivo/Documents/EM/112437919512112018-assinado.pdf#P67979
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Mensagem nº 150/2018 
 

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 tem por finalidade acrescentar os § 7º e § 8º ao art. 5º, para isentar do ICMS as operações internas, interestaduais e as operações 

de importação realizadas por pessoa física ou por sua conta e ordem, com medicamentos destinados ao tratamento da Atrofia Muscular 

Espinal – AME, internalizando os Convênios ICMS 57/17, 84/18 e 86/2018 

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, 08 de outubro 2018. 

 

PAULO CESAR HARTUNG GOMES 

Governador do Estado 

 

PROJETO DE LEI Nº 276/2018 
 

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

 

Art. 1º O art. 5º da Lei nº 7.000, de 27 de dezembro de 2001, que dispõe sobre o Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de 

Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação, passa a vigorar com 

as seguintes alterações: 

 

“Art. 5º (...) 

(...) 
§7º Ficam isentas do imposto as operações internas, interestaduais e as operações de importação realizadas por pessoa física ou 

por sua conta e ordem, com medicamentos destinados ao tratamento da Atrofia Muscular Espinal – AME, conforme disposto nos 

Convênios ICMS nºs 57/2017 e 84/2018.  

 

§8º A isenção nas operações de importação de que trata o §7º fica condicionada à autorização prévia do Secretário de Estado da 

Fazenda. 

(...)” (NR) 

 

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

 

 

 

 

 

PROJETO DE LEI Nº 146/2017 
 

Dispõe sobre o direito dos pais ou responsáveis terem ciência do processo pedagógico e participar da definição das propostas 

educacionais, em consonância com o parágrafo único do art. 53 da Lei nº. 8.069, de 13 de julho de 1990. (Estatuto da Criança e do 

Adolescente) 

 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

 

DECRETA 

 

Art. 1º. É direito dos pais ou responsáveis ter ciência do processo pedagógico e participar da definição das propostas educacionais, em 

consonância com parágrafo único do artigo 53 da Lei no 8.069, de 13 de julho de 1990. (Estatuto da Criança e do Adolescente) 

 

Parágrafo Único.   direito de que trata o caput deste artigo dever  ser e ercido por meio de o erta  pela instituição de ensino  de no m nimo 

duas reuni es pedag gicas por semestre com os pais ou respons veis legais dos alunos  

Art. 2º. A ausência de pais ou responsáveis por alunos com baixa frequência escolar, baixo desempenho escolar ou com problemas 

comportamentais às reuniões escolares deve ser comunicada pela direção da escola ao Conselho Tutelar e ao Ministério Público da infância e 

da juventude para apuração do descumprimento dos deveres inerentes ao poder familiar e, eventualmente, da ocorrência de crime de 

abandono intelectual. 

Parágrafo único. Para fins deste dispositivo, compreende-se por: 
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I – aluno com baixa frequência escolar aquele que ultrapassou 50% (cinquenta por cento) do número de faltas permitidas por lei por ciclo ou 

ano letivo; 

 

II – aluno com baixo desempenho escolar aquele cujo rendimento o encaminhe a estudos de recuperação em mais de uma disciplina; 

 

III – aluno com problemas comportamentais aquele mencionado em ocorrências disciplinares ou que tenha praticado atos infracionais no 

ambiente escolar ou relacionados à escola; 

 

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

 

Palácio Domingos Martins, 19 de abril de 2017. 

 

_____________________________________ 

Esmael de Almeida 

Deputado Estadual - PMDB 

 

JUSTIFICATIVA 
 

  artigo 227 da Constituição da República Federativa do Brasil preconiza ser “dever da  am lia  da sociedade e do Estado assegurar à 

criança  ao adolescente e ao jovem  com absoluta prioridade  o direito à educação”  Reconhecido est  a necessidade de participação conjunta 

da família, da sociedade e do Estado com vistas a atingir a meta de garantir o futuro das nossas crianças, adolescentes e jovens.  

A escola tem papel fundamental no ensino da criança e do adolescente e é por isso que os pais precisam participar do dia a dia escolar de 

seus filhos. Quanto mais os pais estiverem presentes nas reuniões escolares, mais poderão acompanhar o que a escola tem oferecido e como 

está evolução ou não do seu filho. Assim, os mesmos terão espaço para participar também do processo de formação pedagógico e proposta 

educacional dada pela escola. Também ficarão por dentro do conteúdo que é replicado aos filhos, saberão quem são os professores, a 

formação pedagógica e, além disso, quais são os princípios que a escola ministra ao aluno. Estou certo que a interação entre escola e família 

influênciará diretamente nos resultados do aluno dentro de sala de aula. 

 

 

 

PROPOSTA DE EMENDA CONSTITUCIOBNAL Nº 03/2018 
 

que insere a seção II - A com art. 122-A na Constituição Estadual, regulamentando a 

Procuradoria Geral do Município. 
 

ex-Deputado Rodrigo Coelho e outros, 
 

http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=63621

&arquivo=Arquivo/Documents/PEC/15201109072018-

assinado(3579)(3578)(3577)(3574)(3575)(3570)(3576)(3571)(3573)(3572).pdf

#P63621 

 
Parecer n.

o
 302/2018, da Comissão de Justiça, pela admissibilidade, 

constitucionalidade, legalidade, juridicidade e pela aprovação, com adoção de emenda 

modificativa, apresentada pela Mesa Diretor. 

http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/PEC/PEC32018/598104-

164436791819112018.pdf 

_______________________________________________________________ 

 

 
 

http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=63621&arquivo=Arquivo/Documents/PEC/15201109072018-assinado(3579)(3578)(3577)(3574)(3575)(3570)(3576)(3571)(3573)(3572).pdf#P63621
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=63621&arquivo=Arquivo/Documents/PEC/15201109072018-assinado(3579)(3578)(3577)(3574)(3575)(3570)(3576)(3571)(3573)(3572).pdf#P63621
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=63621&arquivo=Arquivo/Documents/PEC/15201109072018-assinado(3579)(3578)(3577)(3574)(3575)(3570)(3576)(3571)(3573)(3572).pdf#P63621
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=63621&arquivo=Arquivo/Documents/PEC/15201109072018-assinado(3579)(3578)(3577)(3574)(3575)(3570)(3576)(3571)(3573)(3572).pdf#P63621
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/PEC/PEC32018/598104-164436791819112018.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/PEC/PEC32018/598104-164436791819112018.pdf
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Discussão se houver recurso, na forma do artigo 277, §§ 2.º a 5.º do Regimento 

Interno, do Projeto de Decreto Legislativo nº 77/2018. 

http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=67719&arquiv

o=Arquivo/Documents/PDL/153019521530102018-assinado.pdf#P67719 

 

Discussão se houver recurso, na forma do artigo 277, §§ 2.º a 5.º do Regimento 

Interno, do Projeto de Decreto Legislativo nº 78/2018. 

http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=67747&arquiv

o=Arquivo/Documents/PDL/PDL782018-assinado.pdf#P67747 

 

Discussão se houver recurso, na forma do artigo 277, §§ 2.º a 5.º do Regimento 

Interno, do Projeto de Decreto Legislativo nº 79/2018. 

http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=67718&arquiv

o=Arquivo/Documents/PDL/174412527830102018-assinado.pdf#P67718 

 

Discussão se houver recurso, na forma do artigo 277, §§ 2.º a 5.º do Regimento 

Interno, do Projeto de Decreto Legislativo nº 80/2018. 

http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=67761&arquiv

o=Arquivo/Documents/PDL/163041982131102018-assinado.pdf#P67761 

 

Discussão se houver recurso, na forma do artigo 277, §§ 2.º a 5.º do Regimento 

Interno, do Projeto de Decreto Legislativo nº 81/2018. 

http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=67772&arquiv

o=Arquivo/Documents/PDL/134627126101112018-assinado.pdf#P67772 

 

Discussão se houver recurso, na forma do artigo 277, §§ 2.º a 5.º do Regimento 

Interno, do Projeto de Decreto Legislativo nº 82/2018. 

http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=67773&arquiv

o=Arquivo/Documents/PDL/134715939201112018-assinado.pdf#P67773 

 

Discussão se houver recurso, na forma do artigo 277, §§ 2.º a 5.º do Regimento 

Interno, do Projeto de Decreto Legislativo nº 83/2018. 

http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=67774&arquiv

o=Arquivo/Documents/PDL/134750783201112018-assinado.pdf#P67774 

 

Discussão se houver recurso, na forma do artigo 277, §§ 2.º a 5.º do Regimento 

Interno, do Projeto de Decreto Legislativo nº 84/2018. 

http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=67781&arquiv

o=Arquivo/Documents/PDL/153711403501112018-assinado.pdf#P67781 

 

 

http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=67719&arquivo=Arquivo/Documents/PDL/153019521530102018-assinado.pdf#P67719
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=67719&arquivo=Arquivo/Documents/PDL/153019521530102018-assinado.pdf#P67719
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=67747&arquivo=Arquivo/Documents/PDL/PDL782018-assinado.pdf#P67747
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=67747&arquivo=Arquivo/Documents/PDL/PDL782018-assinado.pdf#P67747
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=67718&arquivo=Arquivo/Documents/PDL/174412527830102018-assinado.pdf#P67718
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=67718&arquivo=Arquivo/Documents/PDL/174412527830102018-assinado.pdf#P67718
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=67761&arquivo=Arquivo/Documents/PDL/163041982131102018-assinado.pdf#P67761
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=67761&arquivo=Arquivo/Documents/PDL/163041982131102018-assinado.pdf#P67761
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=67772&arquivo=Arquivo/Documents/PDL/134627126101112018-assinado.pdf#P67772
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=67772&arquivo=Arquivo/Documents/PDL/134627126101112018-assinado.pdf#P67772
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=67773&arquivo=Arquivo/Documents/PDL/134715939201112018-assinado.pdf#P67773
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=67773&arquivo=Arquivo/Documents/PDL/134715939201112018-assinado.pdf#P67773
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=67774&arquivo=Arquivo/Documents/PDL/134750783201112018-assinado.pdf#P67774
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=67774&arquivo=Arquivo/Documents/PDL/134750783201112018-assinado.pdf#P67774
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=67781&arquivo=Arquivo/Documents/PDL/153711403501112018-assinado.pdf#P67781
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=67781&arquivo=Arquivo/Documents/PDL/153711403501112018-assinado.pdf#P67781
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Discussão se houver recurso, na forma do artigo 277, §§ 2.º a 5.º do Regimento 

Interno, do Projeto de Decreto Legislativo nº 85/2018. 

http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=67780&arquiv

o=Arquivo/Documents/PDL/160547567601112018-assinado.pdf#P67780 

 

Discussão se houver recurso, na forma do artigo 277, §§ 2.º a 5.º do Regimento 

Interno, do Projeto de Decreto Legislativo nº 86/2018. 

http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=67779&arquiv

o=Arquivo/Documents/PDL/160656661501112018-assinado.pdf#P67779 

 

Discussão se houver recurso, na forma do artigo 277, §§ 2.º a 5.º do Regimento 

Interno, do Projeto de Decreto Legislativo nº 87/2018. 

http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=67829&arquiv

o=Arquivo/Documents/PDL/144039671105112018-assinado.pdf#P67829 

 

Discussão se houver recurso, na forma do artigo 277, §§ 2.º a 5.º do Regimento 

Interno, do Projeto de Decreto Legislativo nº 88/2018. 

http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=67833&arquiv

o=Arquivo/Documents/PDL/144326499905112018-assinado.pdf#P67833 

 

Discussão se houver recurso, na forma do artigo 277, §§ 2.º a 5.º do Regimento 

Interno, do Projeto de Decreto Legislativo nº 89/2018. 

http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=67834&arquiv

o=Arquivo/Documents/PDL/144506047705112018-assinado.pdf#P67834 

 

Discussão se houver recurso, na forma do artigo 277, §§ 2.º a 5.º do Regimento 

Interno, do Projeto de Decreto Legislativo nº 90/2018. 

http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=67835&arquiv

o=Arquivo/Documents/PDL/145243205805112018-assinado.pdf#P67835 

 

Discussão se houver recurso, na forma do artigo 277, §§ 2.º a 5.º do Regimento 

Interno, do Projeto de Decreto Legislativo nº 91/2018. 

http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=67841&arquiv

o=Arquivo/Documents/PDL/161636447405112018-assinado.pdf#P67841 

 

Discussão se houver recurso, na forma do artigo 277, §§ 2.º a 5.º do Regimento 

Interno, do Projeto de Decreto Legislativo nº 92/2018. 

http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=67863&arquiv

o=Arquivo/Documents/PDL/123827292506112018-assinado.pdf#P67863 

 

 

http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=67780&arquivo=Arquivo/Documents/PDL/160547567601112018-assinado.pdf#P67780
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=67780&arquivo=Arquivo/Documents/PDL/160547567601112018-assinado.pdf#P67780
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=67779&arquivo=Arquivo/Documents/PDL/160656661501112018-assinado.pdf#P67779
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=67779&arquivo=Arquivo/Documents/PDL/160656661501112018-assinado.pdf#P67779
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=67829&arquivo=Arquivo/Documents/PDL/144039671105112018-assinado.pdf#P67829
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=67829&arquivo=Arquivo/Documents/PDL/144039671105112018-assinado.pdf#P67829
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=67833&arquivo=Arquivo/Documents/PDL/144326499905112018-assinado.pdf#P67833
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=67833&arquivo=Arquivo/Documents/PDL/144326499905112018-assinado.pdf#P67833
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=67834&arquivo=Arquivo/Documents/PDL/144506047705112018-assinado.pdf#P67834
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=67834&arquivo=Arquivo/Documents/PDL/144506047705112018-assinado.pdf#P67834
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=67835&arquivo=Arquivo/Documents/PDL/145243205805112018-assinado.pdf#P67835
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=67835&arquivo=Arquivo/Documents/PDL/145243205805112018-assinado.pdf#P67835
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=67841&arquivo=Arquivo/Documents/PDL/161636447405112018-assinado.pdf#P67841
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=67841&arquivo=Arquivo/Documents/PDL/161636447405112018-assinado.pdf#P67841
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=67863&arquivo=Arquivo/Documents/PDL/123827292506112018-assinado.pdf#P67863
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=67863&arquivo=Arquivo/Documents/PDL/123827292506112018-assinado.pdf#P67863
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Discussão se houver recurso, na forma do artigo 277, §§ 2.º a 5.º do Regimento 

Interno, do Projeto de Decreto Legislativo nº 93/2018. 

http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=67864&arquiv

o=Arquivo/Documents/PDL/125638548206112018-assinado.pdf#P67864 

 

Discussão se houver recurso, na forma do artigo 277, §§ 2.º a 5.º do Regimento 

Interno, do Projeto de Decreto Legislativo nº 94/2018. 

http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=67867&arquiv

o=Arquivo/Documents/PDL/140822927106112018-assinado.pdf#P67867 

 

Discussão se houver recurso, na forma do artigo 277, §§ 2.º a 5.º do Regimento 

Interno, do Projeto de Decreto Legislativo nº 95/2018. 

http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=67870&arquiv

o=Arquivo/Documents/PDL/141403631706112018-assinado(7073)(7072).pdf#P67870 

 

Discussão se houver recurso, na forma do artigo 277, §§ 2.º a 5.º do Regimento 

Interno, do Projeto de Decreto Legislativo nº 96/2018. 

http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=67873&arquiv

o=Arquivo/Documents/PDL/142110961406112018-assinado(7079)(7078).pdf#P67873 

 

 

 

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº  35/2018 
 

Formaliza a filiação da Assembleia Legislativa  do  Estado  do  Espírito  Santo  à União Nacional dos Legisladores e Legislativos 

Estaduais – UNALE, e autoriza o repasse dos valores definidos no Estatuto da entidade a título de contribuição ordinária, alterando 

a Resolução Nº 2.700, de 15 de julho de 2009, Regimento Interno da Ales. 

 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

 

DECRETA: 

 

Art. 1º O art. 319 do Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo, aprovado pela Resolução Nº 2.700, de 15 de 

julho de 2009, passa a vigorar com a seguinte redação: 

 

"(...) 

 

‘Art  319  A Assembleia Legislativa do Estado do Esp rito Santo  ilia-se à União Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais – 

UNALE, e se fará representar, em congressos da entidade, por comissão em cuja composição será observado, tanto quanto possível, o critério 

da proporcionalidade partidária. 

 

Parágrafo único. A Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo fica autorizada a repassar à União Nacional dos Legisladores e 

Legislativos Estaduais – UNALE os valores definidos no seu Estatuto a título de contribuição ordinária, destinada às despesas de custeio da 

entidade. 

 

(   )” 

 

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

 

Sala das Sessões, em de de 2018. 

 

http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=67864&arquivo=Arquivo/Documents/PDL/125638548206112018-assinado.pdf#P67864
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=67864&arquivo=Arquivo/Documents/PDL/125638548206112018-assinado.pdf#P67864
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=67867&arquivo=Arquivo/Documents/PDL/140822927106112018-assinado.pdf#P67867
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=67867&arquivo=Arquivo/Documents/PDL/140822927106112018-assinado.pdf#P67867
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=67870&arquivo=Arquivo/Documents/PDL/141403631706112018-assinado(7073)(7072).pdf#P67870
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=67870&arquivo=Arquivo/Documents/PDL/141403631706112018-assinado(7073)(7072).pdf#P67870
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=67873&arquivo=Arquivo/Documents/PDL/142110961406112018-assinado(7079)(7078).pdf#P67873
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=67873&arquivo=Arquivo/Documents/PDL/142110961406112018-assinado(7079)(7078).pdf#P67873
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ERICK MUSSO RAQUEL LESSA ENIVALDO DOS ANJOS 

              Presidente              1ª Secretária                      2º Secretário 

 

 

JUSTIFICATIVA 

 

A União Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais – UNALE é sociedade civil de direito privado, de âmbito nacional, sem fins 

lucrativos e constitui-se por tempo indeterminado como entidade de representação nacional da classe dos deputados estaduais e distritais, 

bem como das Assembleias Legislativas e da Câmara Distrital, perante os demais Poderes constituídos, reunindo-se em torno de objetivos 

comuns todos os parlamentares estaduais e todos os legislativos estaduais do País. 

A preservação dos valores democráticos, o fortalecimento do federalismo, o aprimoramento do Poder Legislativo Estadual são alguns dos 

princípios que norteiam a UNALE. 

A presente resolução visa formalizar a filiação da Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo à União Nacional dos Legisladores e 

Legislativos Estaduais – UNALE, nos termos do que prevê o §5º do art. 3º do Estatuto da entidade. 

 

 

 

 

 

PROJETO DE LEI Nº 257/2018 
 

INSTITUI O SERVIÇO DE MOTO TÁXI NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

 

Art. 1º - Fica instituído o serviço de transporte individual de passageiros denominado “Moto T  i”  

 

DA DEFINIÇÃO DO SERVIÇO 

 

Art. 2º - Define-se como “Moto T  i” o serviço de transporte individual de passageiros em veículo automotor de espécie motocicleta, nos 

termos do art  96  II  “a”  “4”  do C digo de Trânsito Brasileiro (Lei nº 9 503/97)  

 

§ 1º - O número máximo de motocicletas que operacionalizarão o serviço de que trata o caput deste artigo será limitado a 01 veículo 

para cada 1.000 (mil) habitantes ou fração, de acordo com certidão oficial fornecida pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE). 

 

§ 2º - Além do transporte de passageiros, o serviço também abarcará a entrega de pequenas mercadorias. 

 

§ 3° - Não estão incluídos nos serviços de que trata o caput deste artigo, a entrega promovida por lojas, bares, restaurantes e similares 

que possuam sistema próprio. 

 

Art. 3º - A exploração dos serviços de que trata esta lei, será executada exclusivamente por profissionais autônomos, mediante autorização 

do Município, de conformidade com os interesses da população nos termos do respectivo regulamento. 

 

Parágrafo - Único - A autorização de que trata o caput será pessoal e intransferível. 

 

 

Art. 4º - Para a prestação do serviço, os moto-ta istas serão divididos em “pontos”  com número máximo de moto-taxistas para cada um 

deles, representante eleito por ponto e distância mínima entre um e outro. 

 

Parágrafo - Único -  s pontos serão localizados em “zonas”  que serão de inidas através de regulamento. 

 

Art. 5º - Na prestação do serviço, o condutor deverá atender às seguintes obrigações: 

 

I - transportar um só passageiro por deslocamento; 

 

a) - possuir proteção interna (touca) descartável para capacete de segurança de uso do passageiro; 

 

I. - possuir colete na cor laranja com o número do prefixo em preto para a identificação da pessoa física autorizada, pelo Município, à 

prestação dos serviços de que trata presente Lei; 

 

IV - possuir capacete na cor laranja com o número do prefixo em preto; 

 

V - estabelecer seguro de vida e acidentes pessoais para o condutor, passageiro e terceiros, que cubra despesas médico-hospitalares cujos 

valores serão regulamentados na forma da Lei. 
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DOS VEÍCULOS 

 

Art. 6º - Os veículos destinados ao serviço deverão atender, obrigatoriamente, às seguintes exigências, sem prejuízo de outras estabelecidas 

por lei: 

 

I - contar com, no máximo, 05 (cinco) anos de fabricação; 

 

I. - ter potência mínima de 100 (cem) cilindradas; 

 

a) - possuir protetores de isolamento do escapamento, para evitar queimaduras; 

 

IV - possuir protetores metálicos afixados na parte lateral e posterior do veículo, destinados à sustentação e apoio do passageiro; 

 

V - possuir pintura automotiva, do tanque de combustível e carenagens laterais, na cor a ser definida no regulamento; 

 

VI - possuir emplacamento no município onde executará os serviços. 

 

DOS CONDUTORES 

 

Art. 7º - As pessoas físicas prestadoras dos serviços de que trata esta Lei deverão atender, obrigatoriamente, às seguintes exigências, sem 

prejuízo de outras estabelecidas por lei: 

 

I - ter o veículo registrado em seu nome, e estar com sua documentação completa e atualizada; 

 

a) - ser maior de 21 (vinte e um) anos de idade ou maior de 18 (dezoito) anos, devidamente emancipado. 

 

IV - ter habilitação, na categoria do veículo, expedida há pelo menos um ano da data da solicitação; 

 

V - apresentar certidão negativa criminal expedida pelo Foro da Comarca de lotas, renovável a cada ano; 

 

DAS TARIFAS 

 

Art. 8º - O sistema tarifário do serviço de Moto Táxi será estabelecido e fixado através de Decreto do Chefe do Poder Executivo Municipal. 

 

Parágrafo - Único - O poder público municipal, ao fixar as tarifas, deverá assegurar o equilíbrio econômico-financeiro do serviço, para que 

possa ser prestado de forma contínua, adequada e eficiente. 

 

Art. 09º - A tarifa será única para viagens no interior da zona, aumentada de 01 (uma) unidade tarifária ao ultrapassar o seu limite e de 02 

(duas) unidades tarifárias quando ultrapassar o limite do perímetro urbano. 

 

I. 1º - Também haverá o acréscimo de uma unidade tarifária quando o serviço for prestado em horário noturno, domingos ou feriados. 

 

II. 2º - Horário noturno, para efeitos desta lei, é o compreendido entre as 20 (vinte) horas de um dia e 07 (sete) horas do dia seguinte. 

 

Art. 10 - Os reajustes tarifários serão realizados pelo Executivo Municipal, tendo como critério a variação do custo do quilômetro. 

 

Parágrafo Único - O reajuste poderá ser diferenciado para as tarifas de viagens dentro da zona e que ultrapassem seu limite, bem como para 

as tarifas de viagens em horário noturno, domingos e feriados. 

 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Art. 11 – No vestuário de proteção do condutor é obrigatório da atividade de moto táxi, bem como o tipo sanguíneo e fator Rh do condutor. 

 

Art. 12 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação. 

 

Sala das Sessões, em 15 de outubro de 2018. 

 

AMARO NETO 

 

DEPUTADO ESTADUAL-PRB 

 

JUSTIFICATIVA 

 

Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, o Estado do Espírito Santo possui uma população de 3.972.388 pessoas, um 

crescimento de quase 500 mil pessoas desde o censo realizado em 2010. 
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Juntamente com o crescimento da população também vem aumentando em quantidade significativa a frota de veículos circulando pelo 

Estado. Em 2010 havia 1.011.174 veículos no Estado, chegando em 2018 com uma frota de 1.407.446 veículos1. 

O crescimento da frota do Espírito Santo traz como consequência o caos no trânsito, em geral marcado por enormes congestionamentos. Essa 

situação, por sua vez, incentiva o uso de motocicletas para o serviços de transporte de passageiros, hoje operando de forma irregular e fora do 

controle estatal. 

Embora o Estado do Espírito Santo estivesse impedido de legislar sobre a matéria por invasão de competência exclusiva da União (ADI nº 

2.606-2), a edição da Lei Federal nº 12.009/2009 e a Resolução nº 410, de 02 de agosto de 2012 do Conselho Nacional de Trânsito – 

CONTRAN, tornou possível a regulação desse serviço de utilidade pública por meio de lei estadual. 

A presente proposição se fundamenta na necessidade de cuidados que deverão ser tomados e fiscalizados em termos de segurança, higiene e 

conforto dos serviços prestado, demandando do setor público maior controle, tanto no que se refere ai grau de conservação e manutenção do 

veículo, bem como o acompanhamento e capacitação dos prestadores de serviço de moto táxi. 

Assim, considerando o interesse público na regulamentação e controle do serviço de moto táxi, que hoje opera no Estado de maneiro 

irregular, fora do controle estatal, submetemos a presente aos demais colegas para aprovação. 

 

 

 

 

Mensagem nº 139/2018 
 

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa 

Deputado Erick Musso 

 

Encaminho à apreciação da Assembleia Legislativa  o incluso Projeto de Lei que “Altera na Lei nº 8.246, de 03 de janeiro de 2006”, que 

dispõe sobre a cassação da eficácia da inscrição estadual dos estabelecimentos que comercializarem produtos oriundos de cargas roubadas. 

O Projeto visa ampliar as hipóteses de condutas que geram a cassação da inscrição estadual do contribuinte de ICMS, contemplando a 

aquisição, o recebimento, a distribuição, o transporte, a condução, a ocultação, ou qualquer outra forma de utilização de mercadorias ou 

produtos provenientes de furto ou roubo em estabelecimentos comerciais.  A regra em vigor estabelece as vedações apenas para as 

mercadorias e produtos provenientes do furto ou rouba de cargas. 

Importante observar que a proposta reflete o atendimento à demanda da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Espírito 

Santo – FECOMÉRCIO ES (anexa), e vem somar às medidas de fortalecimento ao combate à criminalidade, em especial, a prevenção e a 

repressão dos crimes de furto contra os estabelecimentos comerciais do Estado. 

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, 25 de setembro 2018. 

 

PAULO CESAR HARTUNG GOMES 

Governador do Estado 

 

PROJETO DE LEI Nº 275/2018 
 

Altera a Lei nº 8.246, de 03 de janeiro de 2006. 

 

Art. 1º O artigo 1º da Lei nº 8.246, de 03 de janeiro de 2006, que dispõe sobre a cassação da eficácia da inscrição estadual dos 

estabelecimentos que comercializarem produtos oriundos de cargas roubadas, passa a vigorar com a seguinte redação: 

 

“Art. 1º Será cassada a inscrição estadual do contribuinte do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre 

Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS que, comprovadamente, adquirir, receber, 

distribuir, transportar, conduzir, ocultar, ter em depósito, desmontar, montar, remontar, vender, expor à venda, ou de qualquer forma utilizar, 

em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial, industrial ou prestador de serviço, qualquer bem, mercadoria ou produtos 

perecíveis ou não perecíveis, proveniente de furto ou roubo de cargas, de furto ou roubo de estabelecimentos comerciais ou de estelionato. 

(   )” (NR) 

 

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

 

 

 


