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PROJETO DE LEI Nº________/2020 
 

Limita os Gastos com os Cartões de 
Pagamentos do Governo do Estado do 
Espírito Santo - Cartões Corporativos – 
em 30% do Valor Médio dos Últimos 2 
Anos, nos casos de epidemia ou 
Pandemia. 

 
A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO DECRETA: 

 
Art. 1º Os gastos com os cartões de pagamentos do Estado do Espírito Santo – Cartões Corporativos 
– ficam limitados em 30% do valor médio dos últimos 2 anos, nos casos de epidemia ou pandemia.  
 
Art. 2º O saldo restante do valor não utilizado deverá ser utilizado, exclusivamente, na prevenção e 
tratamento da epidemia e/ou pandemia no Espírito Santo. 
 
Art. 3º Esta lei entra em vigor na data da sua publicação e vigorará enquanto durar a epidemia e/ou 
pandemia no Estado do Espírito Santo. 
 

Sala de Sessões, em 23 de março de 2020. 
 

Delegado Lorenzo Pazolini 
Deputado Estadual 
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JUSTIFICATIVA 
 
Nos casos de epidemia ou pandemia de uma doença grave é fundamental que o Estado atue de 
forma responsável e com austeridade no empenho do recurso público, para que consiga combater 
e neutralizar o contágio da doença. 
 
No momento da iniciativa dessa proposição, estamos passando por uma grave pandemia que assola 
todo o mundo, razão pela qual, o projeto ora em análise visa ajudar o Estado a controlar os recursos 
públicos para ter sucesso na prevenção de contaminação de graves epidemias e pandemias. 
 
Vale ressaltar que a proposição está em total acordo com o Princípio da Supremacia do Interesse 
Público, ditame basilar do Direito Administrativo. Para Maria Silvia Zanella Di Pietro este princípio 
está presente tanto no momento de elaboração da lei como no momento de execução em concreto 
pela Administração Pública. Dessa forma, o princípio serve para inspirar o legislador, que deve 
considerar a predominância do interesse público sobre o privado na hora de editar normas de 
caráter geral e abstrato.   
 
Portanto, ao limitar o gasto com cartão corporativo e destinar o saldo para a prevenção e 
tratamento de epidemias e/ou pandemias que assolam o Espírito Santo, estaremos atuando 
conforme determina o nosso Ordenamento Jurídico acerca da busca do interesse público. 
 
Importante ressaltar que, no ano de 2019 foram utilizados o total de R$ 284.213,88 (Duzentos e 
Oitenta e Quatro Mil, Duzentos e Treze Reais e Oitenta e Oito Centavos), com o cartão corporativo 
do Governo do Estado do Espírito Santo, entre saques, pagamentos e compras. Diante deste número 
podemos verificar que a quantia que será economizado será de grande ajuda para a prevenção e 
tratamento no caso de epidemia e/ou pandemia no Estado. 
 
Face ao exposto, conclamo o apoio dos nobres Pares à presente proposição, por reconhecerem a 
importância que ela traduz e assim possamos atingir o máximo do interesse público. 
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