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PROCURADORIA LEGISLATIVA 

PEDIDO DE DILIGÊNCIA 

 

PROJETO DE LEI Nº 247/2018 (Mensagem Governamental nº 140/2018) 

AUTOR: Governador do Estado 

EMENTA: “Integra o FUNDESUL ao FUNDES e autoriza aporte de recursos 

para atender à Macrorregião Sul.” 

Considerando que o objeto normativo do Projeto de Lei nº 247/2018, encaminhado pela 

Mensagem Governamental nº 140/2018, objetiva, também, autorizar o Poder Executivo 

a promover as alterações no PPA para o quadriênio 2016 a 2019 e, ainda, abrir, no 

exercício de 2018, os créditos orçamentários adicionais necessários ao cumprimento 

desta Lei (artigo 6º do Projeto de Lei nº 247/2018). 

Considerando que os Créditos Adicionais são autorizações de despesas não 

computadas ou insuficientemente dotadas na Lei Orçamentária Anual (art. 40 da Lei nº 

4.320/1964), assim, salvo melhor juízo, não estão correlacionadas com a pretensão de 

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, ou seja, estão 

relacionadas, principalmente, com a própria integração do FUNDESUL ao FUNDES. 

Considerando, por fim, que a Mensagem Governamental nº 140/2018 e o seu Projeto 

de Lei nº 247/2018 não foram instruídos com as exigências do art. 167, inciso V (in 

fine), da Constituição Federal (não tem a indicação dos recursos correspondentes); 

artigos 43 e 46 da Lei nº 4.320/1964 (a certificação da existência de recursos 

disponíveis para ocorrer a despesa; exposição justificativa para a criação do 

crédito adicional; indicação da importância, da espécie do crédito e a 
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classificação da sua despesa), além da observância da Lei de responsabilidade 

Fiscal para a realização da despesa pretendida. 

Sendo assim, salvo melhor juízo, vislumbro a necessidade de diligência para que o 

autor do Projeto de Lei nº 247/2018 adeque a redação normativa desta proposição 

legislativa a, ainda, instrua os autos da mesma com os documentos indicados na 

legislação acima disposta - art. 167, inciso V (in fine), da Constituição Federal e artigos 

43 e 46 da Lei nº 4.320/1964. 

Vitória, 08 de outubro de 2018. 

Gustavo Merçon 
Procurador 
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