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PUBLICAÇÃO AUTORIZADA 
 

 
 

PODER LEGISLATIVO 
 

 
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO DEPUTADO DR. RAFAEL FAVATTO 

 
PROJETO DE LEI Nº 223/2020 

 
Dispõe sobre a prorrogação de prazo de 
recolhimento dos débitos relativos ao 
Imposto sobre Operações Relativas à 
Circulação de Mercadorias e sobre 
Prestação de Serviços de Transporte 
Interestadual e Intermunicipal e de 
Comunicação - ICMS, aos contribuintes 
que específica, em função dos impactos 
econômicos e sociais decorrentes da 
decretação de calamidade pública, em 
decorrência da pandemia do novo 
Corinavírus (COVID-19), no âmbito do 
Estado do Espírito Santo e dá outras 
providencias. 

 
A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO 

ESPÍRITO SANTO 
 

DECRETA: 
 
Art. 1º As empresas optantes pelo Simples 
Nacional deverão recolher o Imposto sobre 
Operações Relativas à Circulação de 
Mercadorias e sobre Prestação de Serviços de 
Transporte Interestadual e Intermunicipal e de 
Comunicação – ICMS, conforme a Resolução nº 
152, de 18 de março de 2020, publicada pelo 
Comitê Gestor do Simples Nacional. 
 
Art. 2º Fica prorrogado o prazo de recolhimento 
do Imposto sobre operações relativas à 
Circulação de Mercadorias e sobre Prestações 
de Serviços de Transporte Interestadual e 
Intermunicipal e de Comunicação (ICMS), e de 

suas obrigações acessórias, devido por sujeitos 
passivos, não optantes pelo Simples Nacional, 
que tenham sido obrigados a suspender as suas 
atividades, de forma total ou parcial, em função 
da decretação de calamidade pública e dos 
impactos econômicos e sociais da pandemia do 
novo Coronavírus (COVID-19), no Estado. 
 
Parágrafo único. A prorrogação de que trata o 
caput realizar-se-á da seguinte forma: 
 

I - o período de apuração de março de 
2020, com vencimento em abril de 2020, 
passa a ter vencimento em outubro de 
2020; 
 
II - o período de apuração de abril de 
2020, com vencimento em maio de 2020, 
passa a ter vencimento em novembro de 
2020; e 
 
III - o período de apuração de maio de 
2020, com vencimento em junho de 
2020, passa a ter vencimento em 
dezembro de 2020. 

 
Art. 3º A prorrogação do prazo de recolhimento 
de que trata esta Lei não implica: 
 

I - em direito à restituição de quantias 
eventualmente já recolhidas; e 
 
II - juros e correções monetárias sobre o 
valor a ser recolhido. 

 
Art. 4º As empresas de combustíveis e 
derivados, de distribuição, transmissão e 
geração de energia e gás, de telecomunicação, 
internet e transmissão de dados, de distribuição 
e comercialização de medicamentos e gêneros 
alimentícios, e as demais empresas não 
atingidas por suspensão de atividade, não terão 
direito à prorrogação do recolhimento do ICMS, 
prevista no art. 2º. 
 
Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 
 

SALA DAS SESSÕES, 07 de abril de 2020. 
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DR. RAFAEL  FAVATTO 
Deputado Estadual 

PATRIOTA 51 ES 
 

JUSTIFICATIVA 
 
1. A propositura objetiva prorrogar o 
pagamento de ICMS nos próximos 03 (três) 
meses para as empresas atingidas pela 
suspensão de suas atividades devido ao 
Decreto Estadual n. 4624, de 04/04/2020, 
que reconhece a situação de “Calamidade 
Pública” por conta da Pandemia do COVID-
19, com flexibilização do cumprimento de 
metas fiscais. 
 
2. As notificações de novos casos, no 
país, têm aumentado em progressão 
geométrica. Como consequência no plano 
econômico, as autoridades monetárias e 
reconhecidas instituições internacionais 
estimam uma fortíssima retração das 
atividades econômicas a ponto de fazer 
decrescer o Produto Interno Bruno (PIB) 
mundial no ano de 2020. 
 
3. São Inúmeros os relatos de 
dificuldades pelas empresas que estão 
sofrendo de forma dramática a redução da 
atividade econômica a partir do início da 
quarentena estipulada pelo governo 
estadual e dos municípios. Daí a necessidade 
impostergável de se prorrogarem os prazos 
de vencimento do ICMS. 
 
4. Nota-se que é fundamental a 
postergação do recolhimento de impostos 
neste momento para que as empresas 
possam concentrar todo o seu esforço na 
tentativa de manter o pagamento de 
salários dos funcionários e evitar demissões. 
 
5. Em decorrência dessas dificuldades 
econômicas, o Governo Federal prorrogou o 
pagamento dos tributos federais do Simples 

Nacional, os tributos federais relativos ao 
simples de março, abril e maio ganharam 
um prazo maior de seis meses para 
pagamento., conforme Resolução  nº 152, 
de 18 de março de 2020. 
 
6. Os tributos estaduais e municipais, 
até o momento, não foram contemplados 
com a Resolução do Simples Nacional para a 
inclusão do ICMS e do ISS nessa 
prorrogação. 
 
7. Desse modo, por se tratar de matéria 
relacionada a direito tributário (prorrogação 
de pagamento do ICMS), posto estar 
caracterizada a competência legislativa 
concorrente, nos termos do art. 24, inciso I, 
da Constituição Federal, in verbis: 
 

“Art. 24. Compete à União, aos 
Estados e ao Distrito Federal 
legislar concorrentemente 
sobre: 
I - direito tributário, financeiro, 
penitenciário, econômico e 
urbanístico;” 

 
8. No rol do Parágrafo Único do art. 
63 da Constituição Estadual, que inscreve 
iniciativa legislativa reservada ao Chefe 
do Poder Executivo, não se alinham 
disposições em matéria tributária, sendo 
que não se insere entre aquelas 
constantes da iniciativa legislativa 
reservada ao Chefe do Poder Executivo. 

 
9. Cabe lembrar, no entanto, o papel 
do Estado nesse momento, deve socorrer 
a sociedade tanto na proteção da saúde 
da população, como na preservação das 
empresas e empregos, diante das 

necessidades impostas pela situação 
emergencial que vivemos. 
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10. Por todo o exposto, apresentamos o 
Projeto de Lei para que sejam prorrogados 
os prazos de vencimento do ICMS, diante 
dos graves impactos em todo o setor 
econômico do estado de calamidade pública 
e da quarentena decorrentes da pandemia 
do Coronavírus. 

 
 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
GABINETE DO DEPUTADO DR. RAFAEL FAVATTO 

 
PROJETO DE LEI Nº 225/2020 

 
Compila ações de natureza pública e 
privada, enquanto vigorar a quarentena 
de isolamento social, em decorrência da 
pandemia do coronavírus - COVID 19 
(SarsCov-2) e dá outras providências. 

 
A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE 

ESPÍRITO SANTO 
 

DECRETA: 
 

Art. 1º Enquanto perdurar o estado de 
calamidade pública reconhecido pelo Decreto nº 
64.879, de 20 de março de 2020, e pelo Decreto 
Legislativo nº 4624 - R, de 04 de abril de 2020, 
ficam desobrigadas as cobranças dos Impostos 
Estaduais, em todo e qualquer artigo necessário 
para a subsistência humana. 
 
Parágrafo único. Por itens necessários para a 
subsistência, entende-se como: alimentos, 
higiene pessoal, remédios e outros congêneres. 
 
Art. 2º Ficam isentos de cobrança nas praças de 
pedágios no estado do Espírito Santo: 
 
§ 1º Nas rodovias estaduais e federais que 
atravessam o estado do Espírito Santo, os 
veículos: ambulâncias, vans, caminhões e/ou 
qualquer veículo de transporte de produtos 
alimentícios necessários à subsistência humana 
bem como remédios, produtos de higiene, 
álcool em gel e congêneres. 
 

I - A isenção se dará apenas a transportes com 
carga ou descarga  no estado do Espírito Santo, 
comprovado mediante a apresentação de nota 
fiscal. 
 
§ 2º Na ponte Deputado Darcy Castello De 
Mendonça, conhecida como Terceira Ponte, 
para quaisquer veículos que circularem entre os 
municípios de Vitória e Vila Velha. 
 
Art. 3º O Poder Executivo adotará providências 
necessárias, observados os dispositivos legais e 
regulamentares, para que seja isento o 
pagamento de contas/ faturas durante o 
período de isolamento social – quarentena, as 
residências e pequenas empresas, relativos a: 
 
I - Energia elétrica, 
II - Água e esgoto, 
III - Telefone, 
IV - Internet. 
 
Art. 4º O Poder Executivo viabilizará as 
providências necessárias, observados os 
dispositivos legais e regulamentares, para que 
sejam aplicados ensino à distância (EAD) na rede 
de ensino público nos meses em que vigorar o 
estado de calamidade de isolamento social – 
quarentena bem como adotar medidas para 
fornecimento de merendas aos alunos carentes. 
 
Art. 5º O Poder Executivo viabilizará as 
providências necessárias observados os 
dispositivos legais e regulamentares, isentar a 
tarifa de transporte público nos ônibus 
municipais e intermunicipais do Estado de 
Espírito Santo nos meses em que vigorar o 
estado de calamidade de isolamento social – 
quarentena. 
 
Art. 6º O Poder Executivo viabilizará as 
providências necessárias observados os 
dispositivos legais e regulamentares, de amparo 
aos fragilizados da sociedade – moradores de 
rua no fornecimento alimentar e albergues 
observados as orientações de isolamento social 
- quarentena. 
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Art. 7º O Estado deve centrar as diretrizes e 
ações de forma única com os Municípios 
enquanto vigorar o estado de calamidade de 
isolamento social – quarentena. 
 
Art. 8º O Poder Executivo regulamentará esta 
Lei, no que couber, se necessário. 
 
Art. 9º Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 
 

SALA DAS SESSÕES, 07 de abril de 2020. 
 

DR. RAFAEL  FAVATTO 
Deputado Estadual 

PATRIOTA 51 ES 
 

JUSTIFICATIVA 
 

A Organização Mundial da Saúde – OMS 
declarou oficialmente que enfrentamos uma 
pandemia da Coronavírus (Sars-Cov-2), que 
causa a Covid-19. 
 
Considerando que estamos em estado de 
calamidade pública e que a população 
necessita do apoio do Estado neste período 
de combate ao novo coronavírus, visto que 
muitos dos cidadãos sofrerão com o 
aumento do desemprego, os cidadãos 
necessitam de remédios, principalmente os de 
uso contínuo, se torna a necessidade premente 
na desoneração de impostos enquanto perdurar 
a crise viral. 
 
A isenção da cobrança dos pedágios é de suma 
importância, visto que os valores economizados 
irão ajudar na economia do Estado. 
 
Dessa forma, com a isenção dos impostos 
estaduais durante o período de controle do 
vírus a economia do Estado tende a se manter 
equilibrada, não gerando uma “punição” extra 
aos cidadãos. 
 
Diante do exposto, conclamo os nobres pares na 
aprovação do projeto de lei. 
 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 
GABINETE DO DEPUTADO RAFAEL FAVATTO 

 
PROJETO DE LEI Nº 227/2020 

 
Autoriza o Poder Executivo a majorar em 
até 100 % (cem por cento) a aliquota 
incidente de ICMS para cigarro, charuto, 
cigarrilha, fumo e artigos correlatos. 

 
A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO 

ESPÍRITO SANTO 
 

RESOLVE: 
 

Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a 
majorar em até 100% (cem por cento) a alíquota 
de ICMS incidente sobre cigarro, charuto, 
cigarrilha, fumo e artigos correlatos. 
 
Art. 2º Esta Lei terá o prazo de vigência em 
consonância com o período de aplicação de 
medidas decorrentes da Pandemia do Vírus 
COVID-19 estabelecidas pelo Governo do Estado 
do Rio de Janeiro. 
 
Art. 3º Esta lei entra em vigor na data da sua 
publicação. 
 
             SALA DAS SESSÕES, 08 de abril de 2020 

 
DR. RAFAEL FAVATTO 

Deputado Estadual 
PATRI 51 ES 

 
JUSTIFICATIVA 

 
Segue nota extraida do site do INCA: 
 

"O INCA preparou uma nota 
técnica alertando sobre os riscos do 
tabagismo e do uso e 
compartilhamento do narguilé para a 
infecção pelo coronavírus. De acordo 
com o documento, fumar aumenta o 
risco de contrair infecções bacterianas 
e virais, como a covid-19, causada 
pelo novo coronavírus. 
 

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-
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Entre os pacientes chineses 
diagnosticados com pneumonia 
associada ao coronavírus, as chances de 
agravamento da doença foram 14 vezes 
maiores entre as pessoas com histórico 
de tabagismo em comparação com as 
que não fumavam. Esse foi o fator de 
risco mais forte entre os examinados." 

 
Assim, tendo em vista ser uma questão de 
saúde pública, bem indisponível e de tutela 
obrigatória por parte do Estado ante a 
coletividade, conto com o apoio dos meus pares 
para aprovar a presente proposição. 
 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 
GABINETE DO DEPUTADO RAFAEL FAVATTO 

 
PROJETO DE LEI Nº 253/2020 

 
Dispõe sobre a antecipação da 
comemoração de feriados. 

 
 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO 
ESPÍRITO SANTO 

 
DECRETA: 

 
Art. 1º Serão comemorados, por antecipação, 
no domingo da mesma semana, os feriados que 
caírem nos demais dias da semana, com 
exceção daqueles que caírem nos sábados e 
domingos e daqueles de 1º de janeiro 
(Confraternização Universal), Carnaval, Sexta-
Feira Santa, 1º de maio (Dia do Trabalho), 
Corpus Christi, 7 de setembro (Dia da 
Independência), 12 de outubro (Nossa Senhora 
Aparecida, Padroeira do Brasil) e 25 de 
dezembro (Natal), enquanto vigorar o decreto 
nº 4593 – R de 13 de março de 2020 que dispõe 
sobre o estado de emergência de saude pública 
do estado do Espírito Santo. 
 
Art. 2º Esta Lei entra em vigor após sua 
publicação oficial. 
 

SALA DAS SESSÕES, 18 de abril de 2020 
 

DR. RAFAEL FAVATTO 
Deputado Estadual 

PATRI 51 ES 
 

JUSTIFICATIVA 
 

O presente projeto de lei é justificado neste 
momento em que estamos vivemos emergência 
em saúde pública de importancia internacional 
pela Organização Mundial de Saúde em 
decorrência da infecção humana do novo 
corona vírus (COVID-19) com a declaração do 
estado de emergência de saúde pública do 
estado do Espírito Santo. 
 
A pandemia decorrente do vírus teve o condão 
de gerar efeitos na economia internacional, 
nacional, estadual impactando na atividade 
econômica. 
 
Neste contexto, a antecipação de feriados para 
o domingo, virá a somar, em parte, a retomada 
da economia. 
 
Com os Nobres Pares para a aprovação deste 
projeto de Lei. 
 

 
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 

GABINETE DO DEPUTADO RAFAEL FAVATTO 

 
PROJETO DE LEI N° 259/2020 

 
Cria a Licença de Ir e Vir Resguardando a 
Saúde - LIVRES. 

 
A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE 

ESPÍRITO SANTO 
 

DECRETA: 
 
Art. 1º Fica criada a Licença de Ir e Vir 
Resguardando a Saúde – Livres, certificado a ser 
emitido para as pessoas que  tenham contraído 
o Sars-CoV-2 e estejam completamente curados, 
 
§ 1º O certificado Livres será emitido por 
laboratórios clínicos ou entidades licenciadas 

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-
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pela Anvisa para a realização do teste sorológico 
para detecção do Sars-CoV-2. 
 
§ 2º O Livres será certificado por profissional 
responsável técnico e conterá o tipo de teste 
sorológico utilizado e a data da sua realização. 
 
§ 3º Para a emissão do Livres será realizado 
teste sorológico, ou seja, aquele que indica a 
presença ou não de anticorpos que combatem a 
infecção causada pelo Sars-CoV-2. 
 
§ 4º Somente pessoas cujo teste sorológico 
tenha detectado o anticorpo que combate a 
infecção causada pelo Sars-CoV-2 e que estejam 
completamente curadas terão direito ao Livres. 
 
Art. 2º As pessoas que possuírem o Livres 
poderão retornar ao trabalho, ao convívio social 
e à livre circulação sob as devidas orientações e 
cuidados estipulados pelas autoridades locais. 
 
Art. 3º O Poder Executivo não poderá proibir o 
funcionamento dos estabelecimentos 
comerciais cujos colaboradores possuam o 
Livres. 
 
Parágrafo único. Os estabelecimentos a que se 
refere o caput continuarão sujeitos às normas 
de segurança e combate ao Covid-19. 
 
Art. 4º Esta lei será regulamentada pelo Poder 
Executivo e será válida enquanto perdurarem as 
restrições contidas nas Deliberações do Comitê 
Extraordinário COVID-19, criado pelo Decreto nº 
4597, de 16 de março de 2020. 
 

SALA DAS SESSÕES, 22 de abril de 2020. 
 

DR. RAFAEL FAVATTO 
Deputado Estadual 

PATRI 51 ES 
 

JUSTIFICATIVA 
 
O Governo do Estado e diversos municípios têm 
adotado várias medidas restritivas ao 
funcionamento de serviços considerados como 
não essenciais. Tais medidas visam a contenção 

da curva de contaminação da população pelo 
coronavírus e a preservação do funcionamento 
do sistema de saúde. 
 
Quase um mês se passou e várias pessoas já 
foram contaminadas, muitas delas 
assintomáticas. Ainda que não exista um estudo 
conclusivo sobre a imunidade das pessoas que 
contraíram o vírus, é importante atestar que 
elas criaram, no mínimo, uma resistência maior 
à sua infecção. 
 
A importância do isolamento é indiscutível. 
Porém, esse deveria ser um momento de 
preparo para encontrar as melhores soluções 
para o problema. Entretanto, a única solução 
que parece aceitável para o Estado é a restrição 
de liberdades sem pensar nas reais diretrizes 
que deveriam ser tomadas para que, na medida 
do possível, o cidadão possa retornar à sua 
rotina. 
 
O objetivo principal desse projeto não é achar a 
solução para o problema, e sim dar o pontapé 
inicial. É preciso trazer o debate para a 
retomada da economia, para que as pessoas 
possam, aos poucos, retornar às suas atividades 
normais. 
 
Países como a Alemanha e o Chile já estão 
equacionando a distribuição de certificados de 
imunidade para que a pandemia não paralise 
toda a economia e para que as pessoas possam 
retomar progressivamente a sua vida normal. 
 
Ainda não existe uma medida ideal para a 

retomada das atividades, mas estudos 
demonstram que a testagem em massa e o 
isolamento das pessoas contaminadas é 
uma das formas mais eficazes de se 
combater a pandemia sem prejudicar 
sobremaneira e economia do país. 

 
Por isso, proponho esse Projeto de Lei para que 
ganhe mais força os debates sobre formas de 
trazer segurança para a sociedade por meio de 
medidas de governo e não apenas por meio de 
restrição de liberdade. 
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ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
MESA DIRETORA 

 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

Nº 032/2020 
 

Reconhece, para os fins do disposto no 
art. 65 da Lei Complementar Federal nº 
101, de 4 de maio de 2000, a ocorrência 
do estado de calamidade pública no 
Município de Iúna. 

 
A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO, no exercício de suas 
atribuições conferidas pelo art. 17, XXVI do 
Regimento Interno, aprovado pela resolução 
2.700 de 15 de julho de 2009, nos termos do art. 
65 da Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de 
maio de 2000, promulga o seguinte  
 

DECRETO LEGISLATIVO 
 
Art. 1º Fica reconhecida, para efeitos do artigo 
65 da Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de 
maio de 2000, a ocorrência do estado de 
calamidade pública no âmbito do Município de 
Iúna para fins de enfrentamento à pandemia 
causada pelo coronavírus (Covid-19), com 
efeitos até 31 de julho de 2020. 
 
Art. 2º Os atos e despesas decorrentes da 
situação de calamidade pública devem ser 
divulgados amplamente, nos termos da Lei 
Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de 
2000, e da Lei Federal nº 12.527, de 18 de 
novembro de 2011. 
 
Art. 3º Caberá à Câmara Municipal e ao Tribunal 
de Contas o controle e a fiscalização dos atos 
praticados enquanto perdurar o estado de 
calamidade pública, na forma da legislação 
pertinente, ficando os órgãos interessados da 
Administração responsáveis pela demonstração 
da legalidade e regularidade dos atos 
administrativos, da despesa e sua execução. 
 
Art. 4º - Este Decreto Legislativo entra em vigor 
na data de sua publicação. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS,   de 
maio de 2020. 

 
ERICK MUSSO 

Presidente 
 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
MESA DIRETORA 

 
 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº 033/2020 

 
Reconhece, para os fins do disposto no 
art. 65 da Lei Complementar Federal nº 
101, de 4 de maio de 2000, a ocorrência 
do estado de calamidade pública no 
Município de Divino São Lourenço. 

 
A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO, no exercício de suas 
atribuições conferidas pelo art. 17, XXVI do 
Regimento Interno, aprovado pela resolução 
2.700 de 15 de julho de 2009, nos termos do art. 
65 da Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de 
maio de 2000, promulga o seguinte  
 

DECRETO LEGISLATIVO 
 
Art. 1º Fica reconhecida, para efeitos do artigo 
65 da Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de 
maio de 2000, a ocorrência do estado de 
calamidade pública no âmbito do Município de 
Divino São Lourenço para fins de enfrentamento 
à pandemia causada pelo coronavírus (Covid-
19), com efeitos até 31 de julho de 2020. 
 
Art. 2º Os atos e despesas decorrentes da 
situação de calamidade pública devem ser 
divulgados amplamente, nos termos da Lei 
Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de 
2000, e da Lei Federal nº 12.527, de 18 de 
novembro de 2011. 
 
Art. 3º Caberá à Câmara Municipal e ao Tribunal 
de Contas o controle e a fiscalização dos atos 
praticados enquanto perdurar o estado de 
calamidade pública, na forma da legislação 
pertinente, ficando os órgãos interessados da 

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-
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Administração responsáveis pela demonstração 
da legalidade e regularidade dos atos 
administrativos, da despesa e sua execução. 
 
Art. 4º - Este Decreto Legislativo entra em vigor 
na data de sua publicação. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS,    de 
maio de 2020. 

 
ERICK MUSSO 

Presidente 
 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
MESA DIRETORA 

 

 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 

034/2020 
 

Reconhece, para os fins do 
disposto no art. 65 da Lei 
Complementar Federal nº 101, de 
4 de maio de 2000, a ocorrência 
do estado de calamidade pública 
no Município de Cachoeiro de 
Itapemirim. 

 
A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO, no exercício de suas 
atribuições conferidas pelo art. 17, XXVI do 
Regimento Interno, aprovado pela resolução 
2.700 de 15 de julho de 2009, nos termos do art. 
65 da Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de 
maio de 2000, promulga o seguinte  
 

DECRETO LEGISLATIVO 
 
Art. 1º Fica reconhecida, para efeitos do artigo 
65 da Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de 
maio de 2000, a ocorrência do estado de 
calamidade pública no âmbito do Município de 
Cachoeiro de Itapemirim para fins de 
enfrentamento à pandemia causada pelo 
coronavírus (Covid-19), com efeitos até 31 de 
julho de 2020. 
 
Art. 2º Os atos e despesas decorrentes da 
situação de calamidade pública devem ser 
divulgados amplamente, nos termos da Lei 

Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de 
2000, e da Lei Federal nº 12.527, de 18 de 
novembro de 2011. 
 
Art. 3º Caberá à Câmara Municipal e ao Tribunal 
de Contas o controle e a fiscalização dos atos 
praticados enquanto perdurar o estado de 
calamidade pública, na forma da legislação 
pertinente, ficando os órgãos interessados da 
Administração responsáveis pela demonstração 
da legalidade e regularidade dos atos 
administrativos, da despesa e sua execução. 
 
Art. 4º Este Decreto Legislativo entra em vigor 
na data de sua publicação. 
 

Palácio Domingos Martins,    de maio de 
2020. 

 
ERICK MUSSO 

Presidente 
 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
MESA DIRETORA 

 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 035 

/2020 
 

Reconhece, para os fins do disposto no 
art. 65 da Lei Complementar Federal nº 
101, de 4 de maio de 2000, a ocorrência 
do estado de calamidade pública no 
Município de Marilândia. 

 
A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO, no exercício de suas 
atribuições conferidas pelo art. 17, XXVI do 
Regimento Interno, aprovado pela resolução 
2.700 de 15 de julho de 2009, nos termos do art. 
65 da Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de 
maio de 2000, promulga o seguinte  
 

DECRETO LEGISLATIVO 
 
Art. 1º Fica reconhecida, para efeitos do artigo 
65 da Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de 
maio de 2000, a ocorrência do estado de 
calamidade pública no âmbito do Município de 
Marilândia para fins de enfrentamento à 
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pandemia causada pelo coronavírus (Covid-
19), com efeitos até 31 de julho de 2020. 
 
Art. 2º Os atos e despesas decorrentes da 
situação de calamidade pública devem ser 
divulgados amplamente, nos termos da Lei 
Complementar Federal nº 101, de 4 de maio 
de 2000, e da Lei Federal nº 12.527, de 18 
de novembro de 2011. 
 
Art. 3º Caberá à Câmara Municipal e ao 
Tribunal de Contas o controle e a fiscalização 
dos atos praticados enquanto perdurar o 
estado de calamidade pública, na forma da 
legislação pertinente, ficando os órgãos 
interessados da Administração responsáveis 
pela demonstração da legalidade e 
regularidade dos atos administrativos, da 
despesa e sua execução. 
 
Art. 4º - Este Decreto Legislativo entra em 
vigor na data de sua publicação. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS,      
de maio de 2020. 

 
ERICK MUSSO 

Presidente 
 

 

ATOS DO PRESIDENTE 
 

 
ATO Nº 2877 

 
Constitui Comissão Especial para dar 
parecer sobre proposições de relevante 
interesse público, para efeito de 
posterior discussão e votação do 
Plenário. 

 

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO, no exercício de suas atribuições 
legais e regimentais, especialmente com 

fulcro no artigo 57, II e no artigo 58, 
parágrafo único do Regimento Interno 
(Resolução 2.700 de 15 de julho de 2009); 

 
 

RESOLVE: 
 
 
Art. 1º Fica criada uma Comissão Especial 
para análise, apreciação e oferecimento de 
parecer quanto à constitucionalidade, 
juridicidade, legalidade, técnica legislativa e 
mérito das seguintes proposições 
consideradas de relevante interesse público, 
para efeito de posterior discussão e votação 
do Plenário: Projetos de Decreto Legislativo 
nºs 32,33,34 e 35, todos de 2020, de autoria 
da Mesa Diretora (Reconhece Calamidade 
em Municípios). 
 
Art. 2º A Comissão Especial prevista no artigo 1º 
deste Ato fica composta da seguinte forma: 
 
MEMBROS EFETIVOS  MEMBROS 
SUPLENTES 
 
Enivaldo dos Anjos  Janete de Sá 
Marcelo Santos  Doutor Hercules 
Euclerio Sampaio  Emilio Mameri 
Fabricio Gandini  Hudson Leal 
Adilson Espíndula  Dr. Rafael Favatto 
 

Parágrafo único. Ficam designados os 
Deputados Enivaldo dos Anjos e Marcelo 
Santos para atuarem, respectivamente, 
como Presidente e Relator da Comissão 
Especial. 
 
Art. 3º Este ato entra em vigor na data da 
sua publicação. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, 06 de 
maio de 2020. 

 
ERICK MUSSO 

Presidente 
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ATOS ADMINISTRATIVOS 
 

 

ATOS DO SECRETÁRIO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 
 

 
 

• QUINTA-FEIRA - 07.05.2020 • 

 

HORA PROGRAMAS SINOPSES 

00h15 MP com você 
 

A promotora de Justiça Dr. Cláudia Regina dos Santos 
Albuquerque Garcia esclarece as obrigações do Ministério 
Público do Estado do Espírito Santo acerca do tema “Violência 
contra a mulher”, além de esclarecer dúvidas sobre o 
funcionamento das leis de proteção, os canais de denúncia e 
orientações para quem sofre este tipo de abuso 

00h45 Dedo de prosa O livro “Cartas Fantasmas”, de Adilson Vilaça, usa fatos 
históricos para ambientar um romance, a revolta camponesa 
em Ecoporanga em 1959. A obra é a continuação da narrativa 
histórica Cotaxé, publicada pela primeira vez em 1997. Vilaça 
possui mais de 40 títulos, entre romances, contos e pesquisas 

01h15 A grande reportagem 
 

Nutrição, saúde, desenvolvimento cognitivo e emocional, 
proximidade corporal, ligação afetiva. Tudo isso está 
relacionado ao aleitamento materno, uma fase que gera 
benefícios, tanto para a mulher quanto para o bebê. O leite 
materno fortalece o sistema imunológico da criança, evitando 
infecções e diarreias, entre outras doenças. Nesta grande 
reportagem, nós ouvimos especialistas, como nutricionista, 
enfermeiras especializadas em amamentação, e consultora de 
aleitamento. As profissionais deram dicas de como amamentar 
corretamente, e também responderam a dúvidas e 
questionamentos de mamães e gestantes. Também ouvimos 
mães, que contaram suas experiências com amamentação em 
público, dificuldades na pega e amamentação tardia 

01h45 Audiência Pública  Comissão de segurança em Pinheiros 

04h45 Reunião ordinária Comissão de cultura 

06h20 Reunião extraordinária  CPI das obras públicas e privadas 

07h00 Dia de campo na TV Conheça a técnica inovadora que permite agricultores de 
regiões tradicionalmente cafeeiras, principalmente nos 
estados de Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais, 
investirem na produção de vinhos finos 

07h30 MP com você 
 

O promotor de Justiça Dr. Sérgio Alves Pereira explica a 
atuação do Ministério Público do Estado do Espírito Santo 
acerca do tema “Segurança Pública”, além de abordar os 
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processos criminais, investigações e como a população pode 
colaborar com este serviço 

08h00 Papo cidadão O programa dessa semana abordará questões ligadas ao 
assédio moral. 

08h30 Com a palavra Alexandre Quintino é coronel da Polícia Militar, formado em 
direito e mestre em sociologia e direito. Ele como tem sido a 
atuação e as principais demandas das comissões permanentes 
que participa como titular: Agricultura, Justica e Segurança. 
Esta última é a principal plataforma de atuação do 
parlamentar que destacou as melhorias de efetivo e 
aparelhamento da Polícia Militar como um desafio constante 
de sua rotina na Assembleia 

09h00 Dedo de prosa O talento do jovem escritor capixaba Marcelo Felix, autor do 
romance policial "Martyn o detetive e o sumiço dos 
encrenqueiros",pode ser conferido nesta edição do programa 
Dedo de Prosa 

09h30 Sabores Neste programa Sabores nós vamos falar sobre a comida 
argentina, uma culinária influenciada por europeus e 
indígenas, bem rica em proteína. Destaque para o famoso 
churrasco, as empanadas e o doce de leite. 

10h00 Som da terra 
 

O programa dessa semana apresenta o trabalho da cantora 
Bárbara Greco 

10h30 Parlamento Brasil  Conheça duas novas leis que entraram em vigor no Mato 
Grosso e tratam dos direitos e da proteção à mulher vítima de 
violência doméstica. Congresso Nacional cria Lei que acaba 
com prazo para inscrição no Cadastro Ambiental Rural 

11h00 A grande reportagem Nesta grande reportagem sobre parto humanizado, vamos 
abordar a violência obstétrica, que muitas mulheres sofrem ou 
sofreram e a humanização do parto como resposta as estas 
queixas. A reportagem foi dividida em duas partes. Nesta 
segunda, nós vamos falar sobre a preparação das gestantes 
para um parto humanizado, o papel das doulas e a ajuda que 
outros acompanhantes  

11h30 Dia de campo na TV Conheça a técnica inovadora que permite agricultores de 
regiões tradicionalmente cafeeiras, principalmente nos 
estados de Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais, 
investirem na produção de vinhos finos 

12h00 
 
 
 
 

Com a palavra Alexandre Quintino é coronel da Polícia Militar, formado em 
direito e mestre em sociologia e direito. Ele como tem sido a 
atuação e as principais demandas das comissões permanentes 
que participa como titular: Agricultura, Justica e Segurança. 
Esta última é a principal plataforma de atuação do 
parlamentar que destacou as melhorias de efetivo e 
aparelhamento da Polícia Militar como um desafio constante 
de sua rotina na Assembleia 

12h30 MP com você O promotor de Justiça Dr. Sérgio Alves Pereira explica a 
atuação do Ministério Público do Estado do Espírito Santo 
acerca do tema “Segurança Pública”, além de abordar os 
processos criminais, investigações e como a população pode 
colaborar com este serviço 
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13h00 Dedo de prosa O talento do jovem escritor capixaba Marcelo Felix, autor do 
romance policial "Martyn o detetive e o sumiço dos 
encrenqueiros",pode ser conferido nesta edição do programa 
Dedo de Prosa 

13h30 Conexão eleitoral Conheça as mudanças para as eleições municipais de 2020, 
uma delas é o registro de pesquisas eleitorais. Saiba quais os 
prazos para fazer a transferência do domicílio eleitoral e ainda, 
conheça a campanha de incentivo para mesários voluntários 

14h00 Unidiversidade  Internet e saúde 

14h30 Interesse Público MPF atua para que o INCRA regularize a situação de famílias 
acampadas irregularmente em assentamento da zona da mata 
alagoana. Em Minas Gerais, o MPF aciona a justiça para 
impedir o vazamento de dados de aposentados do INSS para 
bancos e financeiras 

15h00 Tribunal de contas do ES Trabalhos do Tribunal de Contas do ES 

18h00 Com a palavra Alexandre Quintino é coronel da Polícia Militar, formado em 
direito e mestre em sociologia e direito. Ele como tem sido a 
atuação e as principais demandas das comissões permanentes 
que participa como titular: Agricultura, Justica e Segurança. 
Esta última é a principal plataforma de atuação do 
parlamentar que destacou as melhorias de efetivo e 
aparelhamento da Polícia Militar como um desafio constante 
de sua rotina na Assembleia 

18h30 Dedo de prosa O talento do jovem escritor capixaba Marcelo Felix, autor do 
romance policial "Martyn o detetive e o sumiço dos 
encrenqueiros",pode ser conferido nesta edição do programa 
Dedo de Prosa 

19h00 Reunião Ordinária Comissão de Segurança 

21h30        Ciências e letras Gregório de Matos 

22h15 Com a palavra Alexandre Quintino é coronel da Polícia Militar, formado em 
direito e mestre em sociologia e direito. Ele como tem sido a 
atuação e as principais demandas das comissões permanentes 
que participa como titular: Agricultura, Justica e Segurança. 
Esta última é a principal plataforma de atuação do 
parlamentar que destacou as melhorias de efetivo e 
aparelhamento da Polícia Militar como um desafio constante 
de sua rotina na Assembleia 

22h45 Conexão eleitoral Conheça as mudanças para as eleições municipais de 2020, 
uma delas é o registro de pesquisas eleitorais. Saiba quais os 
prazos para fazer a transferência do domicílio eleitoral e ainda, 
conheça a campanha de incentivo para mesários voluntários 

23h15 Parlamento Brasil  Conheça duas novas leis que entraram em vigor no Mato 
Grosso e tratam dos direitos e da proteção à mulher vítima de 
violência doméstica. Congresso Nacional cria Lei que acaba 
com prazo para inscrição no Cadastro Ambiental Rural 

23h45 Dia de campo na TV Conheça a técnica inovadora que permite agricultores de 
regiões tradicionalmente cafeeiras, principalmente nos 
estados de Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais, 
investirem na produção de vinhos finos 

Legenda: (V) – AO VIVO 
 
OBS.: A programação da TV ASSEMBLEIA ES pode sofrer alterações em função dos trabalhos legislativos. 
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