
 
 

 

 

 

 

 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

DIRETORIA DE REDAÇÃO – DR 

ESTUDO DE TÉCNICA LEGISLATIVA 

 

Visando adequar a Proposta de Emenda Constitucional nº 04/2019 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, em 

destaque ao texto da matéria, que deverão ser acolhidas por ocasião de sua promulgação. 

 

 

“PROPOSTA DE EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 04/2019 

 

Acrescenta o art. 91-A à Constituição 

Estadual, para instituir a obrigatoriedade de 

elaboração e cumprimento do Plano de Metas 

pelo Poder Executivo Estadual, com base nas 

propostas apresentadas na campanha eleitoral. 

 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

 

DECRETA: 

 

 

Art. 1º A Constituição Estadual passa a vigorar acrescida do art. 91-A, com a seguinte 

redação: 

 

“Art. 91-A. O Governador, eleito ou reeleito, encaminhará à Assembleia Legislativa, 

até cento e oitenta dias após a posse, o Plano de Metas de sua gestão, elaborado de 

acordo com as propostas defendidas na campanha e registradas na Justiça Eleitoral. 

 

§ 1º O Plano de Metas conterá as prioridades, as ações estratégicas, os indicadores e as 

metas quantitativas para cada um dos setores da Administração Pública Estadual, e 

será submetido ao debate público sobre seu conteúdo, observando as diretrizes de sua 

campanha eleitoral e os objetivos, as diretrizes e as ações estratégicas implementadas 

na gestão estadual. 

 

§ 2º O Plano de Metas será divulgado por meio eletrônico, através do site oficial do 

Governo do Estado e publicado no Diário Oficial do Estado. 

 

§ 3º O Poder Executivo disponibilizará meios de consulta e acompanhamento do Plano 

de Metas pelo cidadão via internet. 

 

§ 4º O Poder Executivo divulgará permanentemente em seu site oficial o andamento 

das metas e dos indicadores de desempenho estabelecidos no Plano de Metas, 

mantendo-os atualizados em tempo real. 

 

§ 5º O Poder Executivo poderá revisar anualmente o Plano de Metas, divulgando as 

modificações implementadas pelos meios de comunicação previstos neste artigo. 

 

Identificador: 320034003900360033003A00540052004100 Conferência em www3.al.es.gov.br/autenticidade.



 
 

 

 

 

 

 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

§ 6º Os indicadores de desempenho serão elaborados e fixados conforme os seguintes 

critérios: 

 

I - promoção do desenvolvimento ambientalmente, socialmente e economicamente 

sustentável; 

 

II - inclusão social, com redução das desigualdades regionais e sociais; 

 

III - atendimento das funções sociais das cidades com melhoria da qualidade urbana; 

 

IV - promoção de cumprimento da função social da propriedade; 

 

V - promoção e defesa dos direitos fundamentais individuais e sociais de toda pessoa 

humana; 

 

VI - promoção de meio ambiente ecologicamente equilibrado e combate à poluição 

sob todas as suas formas; 

 

VII - universalização do atendimento dos serviços públicos estaduais com observância 

das condições de regularidade; continuidade; eficiência, rapidez e cortesia no 

atendimento ao cidadão; segurança; atualidade com melhores técnicas, métodos, 

processos e equipamentos; e modicidade das tarifas e preços públicos que considerem 

diferentemente as condições econômicas da população; 

 

VIII - promoção da gestão compartilhada, pela participação popular, permitindo o 

controle social e a transparência das ações do governo. 

 

§ 7º Ao final de cada ano, o Governador divulgará o relatório da execução do Plano de 

Metas, o qual será disponibilizado integralmente pelos meios de comunicação 

previstos neste artigo. 

 

§ 8º O não cumprimento do Plano de Metas, sem justificação, torna o titular do 

mandato inelegível.” 

 

Art. 2º Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data de sua publicação.” 

 

Sala das Sessões, 11 de março de 2019. 

 

Fabrício Gandini 

Deputado Estadual 

 

Em 15 de março de 2019. 

 

_______________________ 

Wanderson Melgaço Macedo 

Diretor de Redação – DR 
 

Léia/Ayres/Ernesta 

ETL nº 108/2019 
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