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COMISSÃO DE FINANÇAS, ECONOMIA, ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO, 
CONTROLE E TOMADA DE CONTAS. 
 
                                      PARECER DO RELATOR. 
 
PROJETO DE LEI Nº 340/2016 
 
AUTOR: Deputado Estadual – Freitas 
 
Ementa: “Institui a Política Estadual de Incentivo  às Agroindústrias”. 
 
RELATÓRIO 
 
O Projeto de Lei n°340/2016, de autoria do Deputado Estadual Freitas,  tem 
como finalidade instituir a Política Estadual  Incentivo às Agroindústrias. 
 
A matéria passou pela Comissão de Constituição e Justiça, Serviço Público e 
Redação, recebeu parecer pela constitucionalidade, juridicidade, legalidade e 
boa técnica legislativa sem emenda, (fls. 59/75). Na Comissão de Assistência 
Social, Sócioeducação, Segurança Alimentar e Nutricional, (fls.82/83). Na 
Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Inclusão Digital, Biossegurança, 
Qualificação Profissional, Energia, Gás Natural e Petróleo e Derivados, 
(fls96/100). Na Comissão de Agricultura, de Silvicultura, de Aquicultura e Pesca, 
de Abastecimento e Reforma Agrária, (fls.105/108)  todas pela aprovação. 
 
O Projeto de lei foi publicação no Diário do Poder Legislativo, do dia 02 de 
dezembro de 2016. Como  exige o disposto no art. 120 do Regimento Interno. 
 
Encaminhado à COMISSÃO DE FINANÇAS, ECONOMIA, ORÇAMENTO, 
FISCALIZAÇÃO, CONTROLE E TOMADA DE CONTAS, designado pelo Presidente, 
coube-me a relatoria, para cumprir exigência regimental, “ex vi” do art. 67, 
inciso VII do Regimento Interno (Resolução nº 2.700/09).  
 
É o relatório.  
 
FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA 
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 As atribuições da Comissão de Finanças, Economia, Orçamento, Fiscalização, 
Controle e Tomada de Contas encontram-se definidas nos artigos 42 e 43 do 
Regimento Interno desta Casa Legislativa Estadual. 
  
Compete a esta Comissão, opinar obrigatoriamente sobre todas as matérias de 
caráter financeiro, e especialmente quando for o caso de: plano plurianual; 
diretrizes orçamentárias; proposta orçamentária; proposições referentes a 
matérias tributárias, abertura de créditos, empréstimos públicos e as que, direta 
ou indiretamente, alterem a despesa ou a receita do Estado, acarretem 
responsabilidades ao Erário Estadual ou interessem ao crédito e ao Patrimônio 
Público Estadual. 
 
Cabe a esta Comissão opinar e oferecer  parecer ao Projeto de Lei nº 340/2016, 
especialmente quanto aos aspectos financeiro-orçamentários, sobre a sua 
compatibilização ou adequação com o plano plurianual e lei de diretrizes 
orçamentárias e o orçamento anual e, ainda, toda matéria de cunho financeiro, 
conforme dispõe o art. 42 do Regimento Interno da Assembleia Legislativa do 
Estado. 
 
Mesmo a matéria tendo percorrido as demais Comissões permanentes se faz 
necessário em relação a seu mérito  passar pelo crivo desta Comissão, “ex vi” 
do art. 42, inciso XVIII, do Regimento Interno desta Augusta Casa de Leis 
Espírito-Santense.  É necessário destacar que cabe à Comissão atestar se 
existe, no Projeto em comento, qualquer iniciativa de aumento ou redução de 
despesas orçamentárias que impeça a tramitação regular do Projeto em 
comento. 
 
Em exame de mérito, o Projeto de Lei é oportuno, porque, segundo o deputado 
autor, o projeto visa instituir a Política Estadual de Incentivo às Agroindústrias, 
o que é oportuno e necessário por se tratar de  matéria da maior relevância 
para o trabalho e a vida humana. 
 
O País é reconhecidamente competitivo na sua produção agrícola, e políticas de 
incentivo à demanda dos mesmos não têm sido estabelecidas na mesma 
magnitude daquelas dos produtos industriais. 
 
A agroindústria brasileira é um setor próspero que superou grandes desafios 
nos últimos anos, gerando divisas e empregos. O país conta com uma enorme  
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extensão territorial, mas a ferramenta que propicia essa obtenção de resultados 
é, essencialmente, o conhecimento. Com o crescimento das fronteiras agrícolas 
e a expansão da produção agroindustrial e, especificamente, com o aumento da 
importância estratégica da produção de alimentos para o mercado 
internacional, o Brasil vem se mostrando competitivo no que se refere ao 
agronegócio, em que o país consegue obter mais produção com menos 
tecnologias que os países ricos. 
 
É sempre bom lembrar que a agroindústria ocupa destaque no Brasil, 
constituindo-se no segmento mais importante do setor industrial sendo o setor 
agroindustrial de alimentos o mais interiorizado, favorecendo a política de 
emprego, ficando o mais próximo possível da área rural. Na atividade 
agroindustrial encontram-se o beneficiamento dos produtos agrícolas, a 
transformação dos produtos zootécnicos e dos produtos agrícolas como a cana-
de-açúcar em álcool, soja em óleo, a moagem do trigo etc. Nesse contexto, 
vários benefícios são promovidos pela agroindustrialização. 

 
Nesta toada a Comissão de Finanças, deve em projetos desta natureza,  ser 
obrigatoriamente ouvida e oferecer opinamento a respeito. 
 
É necessário cuidado com o Orçamento Público.  “A relevância do estudo do 
orçamento público pode ser percebida ao analisarmos seus objetivos.  O 
orçamento vai buscar fora de si o seu objetivo, eis que visa permitir a 
implementação de políticas públicas e a atualização dos programas e do 
planejamento governamental”, (TORRES, Ricardo Lobo. O orçamento na Constituição. Rio de Janeiro: 

Renovar, 1995)  
 

“O orçamento público percorre diversas etapas, que se iniciam com 
a apresentação de uma proposta que se transformará em projeto 
de lei a ser apreciado, emendado, aprovado, sancionado e 
publicado, passando pela sua execução, quando se observa a 
arrecadação de receita e a realização da despesa, dentro do ano 
civil, até o acompanhamento e avaliação da execução caracterizada 
pelo exercício dos controles interno e externo”. Ao tratar de 
orçamento público, a doutrina separou o processo orçamentário em 
4 fases. Essa estrutura é também conhecida como ciclo 
orçamentário.”( ensinamento de Sérgio Jund (2006, p.280).( JUND, 
Sérgio. AFO, Administração Financeira e Orçamentária. Rio de 
Janeiro: Ed. Campos, 2006) 
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“Reveste-se de plausibilidade jurídica, no entanto, a tese, sustentada 
em ação direta, de que o legislador estadual, condicionado em sua 
ação normativa por princípios superiores enunciados na CF, não 
pode, ao fixar a despesa pública, autorizar gastos que excedam os 
créditos orçamentários ou adicionais, ou omitir-lhes a 
correspondente fonte de custeio, com a necessária indicação dos 

recursos existentes. 

[ADI 352 MC, rel. min. Celso de Mello, j. 29-8-1990, P, DJ de 8-3-1991.]” 
 

 

Não se pode perder de vista que a CF/88, ao  tratar do controle orçamentário,  
estabeleceu no art. 70. A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, 
operacional e patrimonial da União e das entidades da administração direta e 
indireta, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação das 
subvenções e renúncia de receitas, será exercida pelo Congresso Nacional, 
mediante controle externo, e pelo sistema de controle interno de cada Poder, 
quando da iniciativa do Projeto de Lei, in casu, pela COMISSÃO DE FINANÇAS, 
ECONOMIA, ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO, CONTROLE E TOMADA DE CONTAS. 
 
Não resta dúvida de que o artigo 167 é todo dedicado aos princípios gerais do 
orçamento”. De fato, o artigo positivou diversos princípios, como o da 
legalidade, referenciado pelos incisos I, III, V, VI e IX, que subordina matérias 
orçamentárias à elaboração de lei formal, ou seja, à competência, quando 
couber no âmbito do Estado membro.   
 
É oportuno destacar a importância do art 167, CF/88, no contexto de qualquer 
matéria financeira. Percebe-se que as vedações constantes no artigo se 
sobressaem entre as diversas normas orçamentárias, pois, além de diversas 
restrições importantes para os deslindes deste projeto, destacam-se os 
princípios formalizados em seus dispositivos. 
 
Assim sendo, na condição de relator designado, se verifica que a proposição 
não concorre para o aumento da despesa ou redução da receita do Estado, 
verifica-se, ainda,  que o projeto não afronta os dispositivos do artigo 167 da 
Constituição Federal c/c artigo 147  da Constituição Estadual, merece ser 
aprovado. 
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Ante o que acima ficou exposto, opino no sentido de que o parecer desta 
Comissão de Finanças, Economia, Orçamento, Fiscalização, Controle e Tomada 
de Contas seja pela APROVAÇÃO do Projeto de Lei nº 340/2016, sugerindo, 
ainda, aos demais membros desta Comissão a adoção do seguinte:  

 
PARECER Nº              /2017 

 
A COMISSÃO DE FINANÇAS, ECONOMIA, ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO, 
CONTROLE E TOMADA DE CONTAS é pela APROVAÇÃO do Projeto de Lei nº 
340/2016, de autoria do Deputado Estadual Freitas. 
 
Plenário Rui Barbosa, em         de                         de  2017. 
 
 

_______________________________________PRESIDENTE 
 

_________________________________________RELATOR 
 

_________________________________________MEMBRO 
 

_________________________________________MEMBRO 
 

                            _________________________________________MEMBRO 
 

 _________________________________________MEMBRO 
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