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- Substitua-se a alínea IV, do art. 1º do Projeto de Lei 491/2019 – que dispõe 

sobre normas de tributação para a aquisição de arma de fogo, que passará a 

vigorar com a seguinte redação: 

 

Art. 1º Fica isenta do Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços 

(ICMS) a aquisição de uma arma de fogo, a cada cinco anos, por servidores ativos 

e inativos do Estado do Espirito Santo, abaixo relacionados, autorizados por Lei a 

possuí-la e portá-la, para uso em serviço ou fora dele, dentro dos limites fixados 

pela legislação vigente:  

 

(...) 

 

IV – Inspetor de Segurança, Administração Penitenciária e Agente 

Socioeducativo; 

 

Sala das Sessões, em 24 de Setembro de 2020. 
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JUSTIFICATIVA 

 

A presente emenda modificativa tem por finalidade incluir os Agentes 

Socioeducativos no rol de servidores do projeto de lei 491/2019 que visa isentar do 

Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) a aquisição de uma 

arma de fogo, a cada cinco anos, por servidores ativos e inativos do Estado do 

Espirito Santo. 

 

Oportuno ressaltar, que de acordo com pesquisas realizadas, a arma de fogo, é um 

dos produtos com maior carga tributária do país, chegando a mais de 70% (setenta 

por cento) sobre o valor do produto.  

 

Logo, essa altíssima carga tributária atinge os profissionais da Segurança Pública 

que, infelizmente, encontram barreiras na aquisição do seu instrumento de 

trabalho em decorrência do alto custo gerado pela carga tributária imposta e do 

baixo valor nas remunerações recebidas.  

 

Ante todo exposto, e pela relevância da matéria, contamos com o apoio dos nobres 

Pares para aprovação desta emenda. 

 

 

Sala das Sessões, em 24 de Setembro de 2020. 
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