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ESTUDO DE TÉCNICA LEGISLATIVA 

 

Visando adequar o Projeto de Lei nº 260/2022 à técnica legislativa, às normas 

gramaticais, ao Manual de Normas de Redação Legislativa da Ales, publicado no DPL de 

27.11.2015, e ao disposto na Lei Complementar Federal nº 95/1998, alterada pela Lei 

Complementar Federal nº 107/2001, esta DR sugere as modificações abaixo, em destaque ao 

texto da matéria, que deverão ser acolhidas por ocasião da extração de autógrafos. 

 

 

“PROJETO DE LEI Nº 260/2022 

 

Dispõe sobre a isenção do Imposto sobre 

Operações Relativas à Circulação de 

Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de 

Transporte Interestadual e Intermunicipal e de 

Comunicação – ICMS na aquisição de 

automóveis utilitários e a isenção do Imposto 

sobre a Propriedade de Veículos Automotores – 

IPVA, para aqueles que se enquadrarem na 

condição de feirantes, no âmbito do Estado do 

Espírito Santo, e dá outras providências. 

 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
 

DECRETA: 

 

 

Art. 1º Para efeitos desta Lei, são considerados feirantes os profissionais responsáveis por 

trabalhar nas feiras livres, comercializando produtos alimentícios e afins, que exerçam a 

atividade há mais de 2 (dois) anos, com a devida licença ou a permissão concedida pelas 

prefeituras municipais, além de comprovada atuação nas feiras livres reconhecidas e 

autorizadas pelos órgãos competentes. 
 

Art. 2º Ficam isentos do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e 

sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – 

ICMS, bem como isentos do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores – IPVA os 

automóveis utilitários quando adquiridos por feirantes. 
 

Art. 3º A aquisição com isenção somente se aplica a veículo novo cujo preço de venda ao 

consumidor, incluídos os tributos incidentes, não seja superior a R$ 200.000,00 (duzentos mil 

reais). 
 

Art. 4º A isenção será reconhecida pela Secretaria de Estado da Fazenda – SEFAZ, mediante 

prévia verificação de que o adquirente preenche os requisitos previstos nesta Lei. 
 

Art. 5º A alienação do veículo adquirido nos termos desta Lei que ocorrer no período de 2 

(dois) anos, contado da data de sua aquisição, por pessoas que não satisfaçam as condições e os 
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requisitos estabelecidos para a fruição da isenção acarretará o pagamento pelo alienante do 

tributo dispensado, atualizado na forma prevista na legislação tributária. 
 

Parágrafo único. A inobservância do disposto neste artigo sujeita ainda o alienante ao 

pagamento de multa e de juros moratórios previstos na legislação em vigor para a hipótese de 

fraude ou de falta de pagamento do imposto devido. 
  
Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.” 
 

Sala das Sessões, 03 de junho de 2022. 

 

 

VANDINHO LEITE 

DEPUTADO ESTADUAL 

PSDB-ES 

 

 

Em 07 de junho de 2022. 

 

______________________ 

Jarlos Nunes Sobrinho 

Diretor de Redação – DR 

 

Bianca/Cristiane/Luciana/Ernesta 

ETL nº 343/2022 
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