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GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO GOVERNADOR 
 
MENSAGEM Nº 140/2018 
 
Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia 
Legislativa 
Deputado Erick Musso 
 

Encaminho à apreciação da Assembleia 
Legislativa o i Integra o 
FUNDESUL ao FUNDES e autoriza aporte de 
recursos para atender à Macrorregião Sul . 
 

A presente proposta visa simplificar o 
tratamento contábil e patrimonial do Fundo de 
Desenvolvimento Econômico do Sul do Estado do 
Espírito Santo  FUNDESUL, de forma a permitir 
uma atuação integrada entre o referido fundo e o 
Fundo de Desenvolvimento do Espírito Santo - 
FUNDES, bem como autorizar o aporte de R$ 
50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais), para 
Linha de Financiamento do Banco de 
Desenvolvimento do Espírito Santo - BANDES, com 
o mesmo objeto do FUNDESUL. 
 

A alteração pretendida deve-se ao fato de 
que, até a presente data, não foi aportado no 
FUNDESUL recurso proveniente do Orçamento do 
Estado do Espírito Santo, haja vista que o aporte 
realizado, correu à conta do FUNDES  Fundo de 
Desenvolvimento do Espírito Santo, operado pelo 
BANDES. 
 

O FUNDES foi instituído com o objetivo de 
recepcionar os recursos do Fundo de Recuperação 
Econômica do Estado do Espírito Santo (FUNRES), 
que deverão ser utilizados para contribuir para a 
expansão, modernização e diversificação dos setores 
produtivos do Espírito Santo, estimulando a 
realização de investimentos, a renovação tecnológica 
e o aumento da competitividade estadual, com ênfase 
na geração de emprego e renda e na redução das 
desigualdades sociais e regionais. 
 

Diante das considerações acima expostas, 
Senhor Presidente e Senhores Deputados, solicito o 
empenho de Vossas Excelências no sentido de 
aprovar o presente Projeto de Lei. 

 
Vitória, 25 de setembro 2018. 

 
PAULO CESAR HARTUNG GOMES 

Governador do Estado 

PROJETO DE LEI Nº 247/2018 
 

Integra o FUNDESUL ao FUNDES 
e autoriza aporte de recursos para 
atender à Macrorregião Sul. 

 
Art. 1º Fica o Fundo de Desenvolvimento 
Econômico do Sul do Estado do Espírito Santo  
FUNDESUL, fundo especial de natureza contábil e 
financeira, vinculado à Secretaria de Estado de 
Desenvolvimento - SEDES, instituído pela Lei nº 
10.677, de 21 de junho de 2017, integrado ao Fundo 
de Desenvolvimento do Espírito Santo - FUNDES 
instituído pela Lei nº 10.262, de 07 de agosto de 
2014. 
 
Art. 2º Ficam mantidos todos os efeitos e condições 
dos financiamentos já concedidos até a publicação 
desta Lei, relativos aos FUNDESUL.  
 
Art. 3º Os recursos, bens e direitos do FUNDESUL 
serão integralmente transferidos para o FUNDES. 
 
Parágrafo único. Os recursos atuais do FUNDESUL 
e as receitas futuras decorrentes dos financiamentos 
concedidos serão depositados diretamente no 
FUNDES.  
 
Art. 4º O art. 2º da Lei nº 10.262, de 2014, passa a 
vigorar com as seguintes alterações: 
 

 
 
I  recursos, bens e direitos transferidos do 
FUNRES, de outros fundos estaduais ou 
decorrentes de suas operações; 
(...) 
VIII  bens e direitos transferidos de outros 
fundos estaduais ou decorrentes de suas 

 
 
Art. 5º Fica o Poder Executivo autorizado a aumentar 
o capital social do Banco de Desenvolvimento do 
Espírito Santo - BANDES, por meio da emissão de 
novas ações ordinárias, até o valor de R$ 
50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais), para a 
ampliação da capacidade de aportar recursos em 
financiamentos voltados ao fomento do 
desenvolvimento econômico sustentável dos 
Municípios integrantes da Macrorregião Sul 
estabelecida pela Lei nº 9.768, de 26 de dezembro de 
2011, por meio de linhas de créditos específicas. 
 
Parágrafo único. Fica o BANDES, na qualidade de 
gestor, autorizado a utilizar recursos do FUNDEPAR 
e do FUNDES para custear eventuais escritórios 
regionais em Municípios integrantes da Macrorregião 
Sul. 
 
Art. 6º Fica o Poder Executivo autorizado a 
promover as alterações no PPA para o quadriênio 
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2016 a 2019 e abrir, no exercício de 2018, os créditos 
orçamentários adicionais necessários ao cumprimento 
desta Lei. 
 
Art. 7º Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação 
 
 

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
GABINETE DO GOVERNADOR 

 
MENSAGEM Nº 141/2018 
 
Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia 
Legislativa 
Deputado Erick Musso 
 

Encaminho à apreciação da Assembleia 
Abre o 

Crédito Especial no valor de R$ 410.000,00 
(quatrocentos e dez mil reais), em favor da 
Secretaria de Estado de Desenvolvimento  

 
A proposta visa a abertura de Crédito 

Especial em favor da Agência de Regulação de 
Serviços Público do Espírito Santo (ARSP), no 
valor de R$ 350.000,00, e em favor do Instituto de 
Pesos e Medidas do Espírito Santo (IPEM), no valor 
de R$ 60.000,00, ambas entidades ligadas à 
Secretaria de Estado de Desenvolvimento - SEDES, 
com o objetivo de atender despesas com a realização 
de Concurso Público para provimento dos cargos de 
Especialistas em Regulação e Fiscalização e 
Analistas de Suporte Técnico para a ARSP e de 
Técnicos para o IPEM. 
 

Os recursos necessários à execução do 
referido Crédito Especial serão provenientes de 
anulações parciais de dotação orçamentária 
constante do Programa de Trabalho da ARSP e 
do IPEM. 
 

Diante das considerações acima expostas, 
Senhor Presidente e Senhores Deputados, solicito o 
empenho de Vossas Excelências no sentido de 
aprovar o presente Projeto de Lei. 

 
Vitória, 25 de setembro 2018. 

 
PAULO CESAR HARTUNG GOMES 

Governador do Estado 
 
 

PROJETO DE LEI Nº 248/2018 
 

Abre o Crédito Especial no valor de 
R$ 410.000,00 (quatrocentos e dez 
mil reais), em favor da Secretaria de 
Estado de Desenvolvimento. 

 
Art. 1º Fica aberto o Crédito Especial no valor de R$ 
410.000,00 (quatrocentos e dez mil reais), em favor 

da Secretaria de Estado de Desenvolvimento, para 

que integra esta Lei. 
 
Art. 2º Os recursos necessários à execução do 
disposto no artigo 1º, serão provenientes de 
anulações parciais de dotação orçamentária, 
indicadas no Anexo II desta Lei. 
 
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 
 

 

 
 

 

 

 
ATO Nº 1246 

 
 O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO, usando de suas atribuições legais, resolve, 
 
 CONCEDER LICENÇA, sem remuneração, 
ao Deputado GILDEVAN FERNANDES, para 
tratar de assuntos particulares, no período de 10/09 a 
05/10/2018, na forma do Art. 305, inciso III do 
Regimento Interno. 
 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
01 de outubro de 2018. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 
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