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Estadual nº 8.308/2006) pelo Tribunal de Contas 
à Assembleia Legislativa, conferiu, ao que 
parece, invasão a prerrogativa da Corte de 
Contas, detentora da competência privativa 
para impulsionar projeto de lei dispondo sobre 
sua organização e funcionamento, sob pena de 
neutralizar sua atuação independente. 
 
Cediço que a atividade legiferante, própria do 
Poder Legislativo, confere ao parlamentar a 
prerrogativa de apresentar projetos de leis, 
cujas limitações, de extração constitucional, são 
encontradas nas proposições que veiculem 
matéria de iniciativa reservada a outro Poder. 
 
A reserva de iniciativa garantida pela 
Constituição Federal aos poderes e alguns 
órgãos - como ao Chefe do Poder Executivo, aos 
Tribunais Judiciários, ao Ministério Público e aos 
Tribunais de Contas -, limita a liberdade 
legisferante do Poder Legislativo, de modo a 
assegurar a independência e autonomia de tais 
poderes e órgãos. 
 
Os regramentos, trazidos no art. 3º, de fato, 
interferem na organização e no funcionamento 
do Tribunal de Consta do Estado do Espírito 
Santo, porquanto impõem deveres a serem 
observados no desempenho de suas funções 
institucionais. Ao fazê-lo, afrontaram os arts. 73, 
75, e 96, II, “d” da CF. (...)” 
 

Como se verifica, o presente Autógrafo incorre, 
em parte, em inconstitucionalidade formal 
consubstanciada pelo vício de iniciativa 
constante no artigo 3º, por ofensa ao disposto 
nos artigos 73, 75, e 96, II, “d” da Constituição 
Federal, razão pela qual se impõe o veto 
jurídico parcial ao Autógrafo de Lei nº 73/2019, 
referente ao Projeto de Lei nº 484/2019. 
 

Vitória, 10 de setembro de 2019. 
 

JOSÉ RENATO CASAGRANDE 
Governador do Estado 

 

 
 

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
GABINETE DO GOVERNADOR 

 
MENSAGEM Nº 201/2019 

Excelentíssimo Senhor Presidente da 
Assembleia Legislativa 
Deputado Erick Musso 
 

Encaminho à apreciação dessa 
Assembleia Legislativa o anexo Projeto de Lei 
que trata da Proposta Orçamentária para o 
exercício de 2020, em cumprimento ao art. 150, 
da Constituição Estadual, observando as 
orientações definidas na Lei de Diretrizes 
Orçamentárias Nº 11.011, de 04 de julho de 
2019, e a programação contida no Plano 
Plurianual 2020-2023, conforme Projeto de Lei 
Nº 716/2019. 

 

Em conformidade com o artigo 150, § 5°, 
da Constituição Estadual, esta proposta 
orçamentária contempla os orçamentos Fiscal, 
da Seguridade Social e de Investimento, 
abrangendo todos os poderes do Estado, 
Órgãos, Entidades da Administração Direta e 
Indireta, bem como os Fundos, Fundações e 
empresas que o Estado detenha, direta ou 
indiretamente, a maioria do capital social com 
direito a voto. 

 
Cumpre registrar que as propostas 

orçamentárias dos órgãos e entidades dos 
Poderes Legislativo e Judiciário, do Ministério 
Público e da Defensoria Pública estão 
apresentadas de modo a respeitar o disposto no 
artigo 19 da Lei n° 11.011/19 (LDO 2020), bem 
como, o §4º do artigo 99 e o §2º do artigo 134 
da Constituição Federal. 

 
Esta proposta orçamentária visa manter 

o equilíbrio fiscal e financeiro das contas 
públicas, zelando pelo cumprimento dos limites 
fixados na Lei de Responsabilidade Fiscal, 
observando os princípios da gestão fiscal 
transparente, eficiente e focada em resultados.  
Nesse sentido, a elaboração desse Projeto de Lei 
considerou a limitação imposta pelo cenário 
fiscal projetado, propondo a construção de uma 
trajetória para o Espírito Santo baseada num 
processo de governança pautada na efetividade 
da gestão pública inovadora, na 
responsabilidade fiscal e na modernização da 
administração pública. 

 
Neste contexto, o modelo de gestão 

adotado pelo Governo do Estado propõe a 
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racionalidade na programação e alocação dos 
recursos orçamentários, preocupando-se em 
assegurar os recursos necessários ao pleno 
atendimento dos investimentos contemplados 
no planejamento estratégico, em consonância 
com o PPA 2020-2023, bem como o 
fortalecimento das políticas públicas e a 
prestação de serviços aos segmentos mais 
vulneráveis da população, promovendo o 
desenvolvimento do Estado de forma 
sustentável, equilibrado e regionalizado. 

 
Dessa forma, a receita total estimada 

para o exercício de 2020 é de R$ 19,7 bilhões, 
nos orçamentos fiscal e da seguridade, 
enquanto a receita de caixa do tesouro, isto é, a 
receita disponível do Estado, estimada para 
2020, situa-se em R$ 13,4 bilhões. 

 
Acompanha essa mensagem, os 

demonstrativos contendo informações 
complementares em conformidade com o 
disposto no artigo 8º da Lei nº 11.011/19 (LDO 
2020). 

 
Senhor Presidente, as diretrizes acima 

elencadas resumem os principais elementos que 
norteiam a elaboração da Proposta 
Orçamentária para o exercício financeiro de 
2020 que ora submeto à apreciação dessa Casa 
de Leis, a qual tem contribuído de forma 
expressiva para a gestão pública eficiente, 
responsável e transparente das finanças 
públicas do Estado, base de sustentação para a 
melhoria e crescimento dos investimentos e 
serviços prestados à população.  
 

Vitória, 30 de setembro de 2019. 
 

JOSÉ RENATO CASAGRANDE 
Governador do Estado 

 
 

CONJUNTURA ECONÔMICA DO ESTADO E 
JUSTIFICATIVA DA ESTIMATIVA DA RECEITA E 

FIXAÇÃO DA DESPESA 
 

(Lei nº 11.011, de 04 de julho de 2019, Art. 8º, I 
e III) 

 

A partir de informações compiladas e estudos 
elaborados pelo Instituto Jones dos Santos 

Neves (IJSN), constata-se que, em linhas gerais, 
a recuperação econômica, iniciada em 2017, 
tem ocorrido em ritmo lento, inferior ao 
esperado para a economia brasileira e capixaba. 
As expectativas de mercado, segundo o 
relatório semanal do Banco Central do Brasil 
(BCB), apontam para um crescimento para a 
economia brasileira de +0,82% em 2019 e de 
+2,10% em 2020. Os dados indicam 
comportamento semelhante para a economia 
capixaba, a saber, crescimento positivo, com 
recuperação lenta, não suficiente para 
compensar as perdas registradas em 2015 e 
2016, anos de intensificação da crise econômica 
nacional. 

Neste cenário, o planejamento orçamentário e 
financeiro deve continuar a manter o foco no 
equilíbrio fiscal, e estar atento à geração de 
capacidade de investimento, para que o poder 
público estadual possa exercer seu relevante 
papel no desenvolvimento econômico do 
Espírito Santo e no bem-estar da sociedade 
capixaba. 
No quadro da economia brasileira, após 
apresentar crescimento de +1,0% em 2017 
(resultado sustentado pelo crescimento de 
+13% da agropecuária), cresceu +1,1% em 2018 
(sustentado pelo crescimento de +1,3% nos 
serviços). No primeiro trimestre de 2019, o 

Produto Interno Bruto (PIB) registrou aumento 
de +0,5%, na comparação com o mesmo 
período do ano anterior. No acumulado de 

janeiro a maio deste ano, a produção 
industrial registra queda de -0,7%, enquanto 
para os últimos 12 meses encerrados em 
maio, a taxa ficou estável (0,0%). O comércio 
varejista ampliado registrou taxas de +3,3% e 
+3,8%, respectivamente nestas mesmas bases 
de comparação. Na mesma direção, o setor de 
serviços, que fechou o ano de 2018 com 
queda de -0,1%, apresentou crescimento de 
+1,4% no acumulado até maio de 2019 e de 
+1,1% no acumulado em 12 meses (Gráfico 2). 
No primeiro trimestre de 2019, a taxa de 
desocupação alcançou 12,7%, aumento de 1,1 
ponto percentual em relação ao trimestre 
anterior. No segundo trimestre de 2019, a 
taxa de desocupação alcançou 12,0%, redução 
de 0,7 ponto percentual em relação ao 
trimestre anterior.  
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No plano externo, os valores exportados e 
importados pelo Brasil apresentaram, até o 
momento, os seguintes desempenhos em 
relação a 2018: no acumulado de janeiro a maio 
de 2019, as exportações apresentaram queda 
de -0,9%, enquanto as importações registraram 
crescimento de +1,8%. O saldo comercial 
acumulado até maio de 2019 foi negativo (US$ -
2,1 bilhões), enquanto a corrente de comércio 
apresentou pequeno crescimento (+0,25%) no 
acumulado até maio.  
No âmbito da economia capixaba, o PIB 
registrou aumento de +2,7% em 2017 e +2,3% 
em 2018, ambos sustentados pelo crescimento 
do comércio varejista ampliado (+7,0% em 2017 
e +13,5% em 2018), além da contribuição da 
produção agrícola em 2018 (+40,7%). No 
primeiro trimestre de 2019 houve queda de   -
0,1% na comparação com o mesmo trimestre de 
2018, influenciado principalmente pela queda 
na produção industrial (-8,5%) e nos serviços (-
1,9%). No acumulado de janeiro a maio deste 
ano, a produção industrial registrou queda de -
11,8%, enquanto que na comparação com os 
últimos 12 meses encerrados em maio, a queda 
foi de      -4,1%. Na comparação com maio do 
ano anterior, a queda foi de -17,4%. 
A queda na produção industrial em 2019 deve-
se ao recuo observado na Indústria Extrativa (-
18,3% no acumulado do ano e -32,2% na 
comparação interanual). Os principais impactos 
negativos para o setor são devidos à menor 
produção de petróleo e gás natural, segundo 
dados da Agência Nacional do Petróleo (ANP)2, e 
de minério de ferro (pelotas), conforme 
relatório de Produção da Vale3, que destacou as 
manutenções nas plantas de pelotização de 
Tubarão 1, 2, 3, e 4, a parada a frio da usina 1, 
bem como as chuvas anormais de maio. A 
redução também foi reflexo da tragédia de 
Brumadinho (MG) que interrompeu o 
fornecimento de minério de ferro ao complexo 
de tubarão. 
No setor de serviços, o índice de volume 
apresenta queda de -2,2% no acumulado até 
maio de 2019 e de -2,3% no acumulado em 12 

                                                      
2
 ANP - Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e 

Biocombustíveis. Dados estatísticos, julho de 2019.   
3
 Relatório Produção e Vendas da Vale 2º Trimestre 2019. 

Disponível em: <www.vale.com/pt/investors/information-
market/quarterly-
results/resultadostrimestrais/preport2t19_p%203.pdf> 

meses. Apenas os subsetores de “transportes” e 
“serviços prestados às famílias” vem 
apresentando desempenho positivo nestas bases 
de comparação.  
O setor de comércio, por outro lado, continua 
apresentando resultado positivo. Após apresentar 
alta em 2017 e 2018, o volume de vendas do 
comércio varejista ampliado em 2019 acumula 
crescimento de +7,7%, até maio, e de +10,0%, nos 
últimos 12 meses.  O desempenho positivo do 
comércio, observado em todos os subsetores 
pesquisados (com exceção de livros, jornais, 
revistas e papelaria), contribuíram para atenuar a 
queda de -0,1% do PIB capixaba no primeiro 
trimestre de 2019. No entanto, se mantida as 
trajetórias dos indicadores da indústria e do setor 
de serviços, o crescimento projetado para 2019 
poderá ser inferior ao observado em 2018. 

A tendência de desaceleração foi registrada 
também na previsão de crescimento das 
principais culturas da agricultura estadual. Ao 
contrário do ano anterior, no qual a maioria dos 
produtos registraram avanços de dois dígitos, no 
primeiro trimestre as previsões para a safra 
2019 são mais modestas, ou negativas em 
alguns casos: Café Conilon (+2,7%), Café Arábica 
(-24,8%), Mamão (+14,0%), Abacaxi (+9,1%), 
Cacau (+7,6%), Mandioca (+0,9%), Cana-de-
açúcar (+0,2%), Pimenta-do-Reino (-0,6%), Coco 
(-2,0%), Banana (-3,7%) e Tomate (-4,0%). 
Apesar de não ter sido verificado um ritmo de 
recuperação consistente em todos os 
segmentos produtivos da economia capixaba, o 
mercado de trabalho vem apresentando 
resultados positivos. O número de pessoas 
ocupadas no Espírito Santo, no primeiro 
trimestre de 2019, manteve-se estável na 
comparação com o quarto trimestre de 2018 e 
registrou acréscimo na comparação interanual 
(+4,1%). Embora o crescimento do número de 
ocupados tenha sido reflexo também do 
aumento da informalidade, o mercado de 
trabalho formal registrou aumento de +18.458 
postos de trabalho no acumulado até junho de 
2019 e +22.236 no acumulado em 12 meses. A 
taxa de desocupação, que no início de 2018 era 
de 12,5%, passou para 10,2%, no quarto 
trimestre de 2018 e 12,1% no primeiro trimestre 
de 2019.  
O comércio exterior, importante atividade para 
a economia capixaba, vem apresentando 
oscilações em 2019. Enquanto as importações, 
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em valor, apresentaram crescimento de 
+15,81% no acumulado de janeiro a junho de 
2019, em comparação com igual período do ano 
anterior, contribuindo para a geração de 
emprego e renda em setores como serviços de 
transporte e logística, as exportações, que 
representam a produção da economia estadual, 
registraram queda de -3,38% no mesmo 
período. Explicam a queda nas exportações as 
reduções observadas nos seguintes produtos: 
celulose (-35,21%), tubos flexíveis de ferro ou 

aço (-32,98%), produtos semimanufaturados 
de ferro ou aço não ligados (-18,97%) e 
minérios de ferro (-16,26%). Por outro lado, 
café (+77,33%), óleos brutos de petróleo 
(+28,00%) e rochas ornamentais trabalhadas 
(+12,71%) que estão entre as principais 
commodities exportadas pelo Espírito Santo, 
acumularam aumento no valor exportado no 
acumulado de 2019.  
O aumento do preço do petróleo, observado ao 
longo de 2017 e 2018 e que se mantém instável 
nos meses iniciais de 2019, acrescido das 
cotações do dólar, resultaram no aumento dos 
repasses referentes aos royalties e à 
participação especial, de +32,33%, em termos 
reais, nos últimos 12 meses encerrados em 

junho de 2019, apesar da tendência de queda 
na produção (Gráfico 1).  
Segundo estimativas de abril de 2019 do Fundo 
Monetário Internacional (FMI), o preço médio 
do barril de petróleo (média simples dos preços 
do petróleo Brent do Reino Unido, Dubai Fateh 
e West Texas Intermediate) foi de US$ 68,33 em 
2018. O preço presumido, baseado nos 
mercados futuros, é de US$ 59,16 em 2019 e 
US$ 59,02 em 2020. Os preços do petróleo 
bruto têm sido voláteis desde agosto de 2018, 
refletindo as influências da oferta, incluindo a 
política dos EUA sobre as exportações de 
petróleo do Irã, a crise na Venezuela e os 
temores de desaceleração da demanda global. 
No início de janeiro de 2019, os preços do 
petróleo bruto estavam em torno de US$ 55 o 
barril, e os mercados esperavam que os preços 
permanecessem amplamente nesse nível nos 
próximos 4 a 5 anos (FMI, Jan/19). No entanto, 
o que se verificou foi a elevação do preço para 
US$ 70,53 em maio de 2019.  
A queda nos preços do petróleo prevista a partir 
de 2019, combinado com a tendência de 
redução na produção, pode impactar de forma 
negativa o recebimento dessa transferência 
para o próximo ano (Gráfico 1).  

 
Gráfico 1 – Petróleo: evolução do preço internacional, produção no Espírito Santo e distribuição de 

royalties e participação especial (Número índice em média móvel 12 meses - base: 2014=100)  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: ANP, Index Mundi e IJSN. Elaboração: Coordenação de Estudos Econômicos – CEE/IJSN. 
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Gráfico 2 – Cenário Econômico – Brasil e Espírito Santo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: PIM-PF, PMS, PMC– IBGE, Boletim Focus BACEN 27/07/2018, IJSN. Elaboração: Coordenação de Estudos Econômicos – CEE/IJSN. 
Projeção. 
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Segundo as projeções do FMI4, em 2019, o crescimento da economia mundial deve ficar em 
+3,3%, percentual inferior ao registrado nos anos anteriores. Para 2020, a projeção é de elevação desta 
taxa, para +3,6%. Para importantes parceiros comerciais do Espírito Santo, estima-se crescimento de 
+6,1% para a China, +1,9% para os Estados Unidos e +1,5% para a zona do Euro, com trajetória de 
desaceleração para 2024. Para o volume de bens e serviços importados, o FMI estima um crescimento 
médio anual de +3,0% e +3,2% em 2019 para as “Economias Avançadas” e “Mercados emergentes e 
economias em desenvolvimento”5, respectivamente, o que pode favorecer as exportações capixabas. 
(Gráfico 3)  

Para o Brasil, as projeções do FMI indicam crescimento de +2,1%, em 2019, de +2,5% em 2020 e 
de +2,2% em 2024 (Gráfico 3). Já o Banco Central do Brasil (BACEN) projeta crescimento de +0,82% para 
2019, +2,1% para 2020 e de +2,5% para 2021 e 2022 (Gráfico 2). Cabe destacar que os cenários 
econômico e político atuais têm afetado as expectativas do mercado, levando a sucessivos cortes nas 
projeções de crescimento ao longo deste ano. Em relação à inflação, as expectativas do BACEN projetam 
o IPCA abaixo do centro da meta em 2019 (3,78%), com leve aumento em 2020 (3,90%) e voltando a cair 
para 3,75% em 2021 e 3,65% em 20226. 

 
 

 
 

                                                      
4
.https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2019/03/28/world-economic-outlook-april-2019. Acesso: 22/07/2019.  

5
 Total de 39 países e 155 países, respectivamente. 

6
 BACEN, Focus – Relatório de Mercado, 19/07/2019. 
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RESUMO DA POLÍTICA ECONÔMICA E SOCIAL 
DO GOVERNO 

 
(Lei nº 11.011, de 04 de julho de 2019, Art. 8º, 

II) 
 

A política econômica e social do governo, 
que serviu de parâmetro e fundamentou a 
elaboração do PPA 2020-2023, encontra-se 
sintetizada no Planejamento Estratégico de 
Governo 2019-2022, alinhadas com o 
planejamento de longo prazo do Estado, 
consubstanciado no Plano ES 2030, em 
atendimento à Lei Complementar nº 7, de 6 de 
julho de 1990. 

Ao regulamentar o Art. 150, § 9º da 
Constituição Estadual, a Lei Complementar nº 
7/1990 estabeleceu a vigência do PPA até o final 
do primeiro exercício financeiro do mandato 
governamental subsequente, atendendo a duas 
finalidades: 

 proporcionar ao governo 
que está iniciando o 
tempo necessário para 
organizar seu 
planejamento e 
programação; e 

 privilegiar a continuidade 
da prestação de serviços 
e condução das políticas 
públicas nos momentos 
de transição de 
mandatos. 

A proposta de elaboração do Plano 
Plurianual 2020-2023 utilizou como premissas: 

 Alinhamento às boas 
práticas nacionais e 
internacionais; 

 A orientação a resultados 
e a simplificação da execução; 

 Integração entre 
Planejamento Estratégico e 
Orçamentos; e  

 Fortalecimento da 
Avaliação de Resultados.   

A incorporação do planejamento 
estratégico do governo ao plano plurianual é 
essencial para o alinhamento estratégico da 
execução dos orçamentos à dinâmica de gestão 
dos projetos e entregas de governo priorizadas 
no planejamento estratégico. 

Ao longo do processo de elaboração do 
Planejamento Estratégico para a gestão 2019-
2022 foi consolidada a seguinte visão do 
Governo do Estado: 

 

Que o Espírito Santo seja 
reconhecido como um Estado 
que voltou a crescer e se 
desenvolver economicamente, 
sendo referência na inovação da 
gestão pública. 

 
Nesse sentido, a política econômica e 

social do governo propõe a construção de uma 
nova trajetória no Espírito Santo baseada em 
uma governança pautada na gestão pública 
inovadora, na responsabilidade fiscal e na 
modernização da máquina pública, com 
transparência, ética e respeito aos cidadãos. 

Para alcançar esta visão, o governo 
definiu nove áreas estratégicas que orientaram 
a elaboração da programação do PPA 2020-
2023, que, por conseguinte, serviram de 
referência à proposta orçamentária de 2020. As 
áreas estratégicas representam os grandes 
temas de concentração dos melhores esforços e 
recursos para o alcance de transformações e 
melhorias desejadas na realidade do Espírito 
Santo. São elas: 

 

1. Segurança em Defesa da Vida; 
2. Educação para o Futuro; 
3. Saúde Integral; 
4. Infraestrutura para Crescer; 
5. Gestão Pública Inovadora; 
6. Desenvolvimento Econômico; 
7. Desenvolvimento Social e Direitos 

Humanos; 
8. Agricultura e Meio Ambiente; e 
9. Cultura, Turismo, Esporte e Lazer. 

 

Sendo assim, cada área estratégica 
desdobra-se em desafios que devem ser 
enfrentados, totalizando 44 desafios para a 
gestão 2019-2022, conforme se apresenta a 
seguir: 

 

Segurança em Defesa da Vida 
 Aumentar a eficácia do sistema prisional 

e de ressocialização; 
 Reduzir o número de homicídios dolosos; 
 Reduzir o número de crimes contra o 

patrimônio; 
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 Reduzir o número de vítimas fatais em 
acidentes de trânsito; 

 Reduzir o número de desastres e mitigar 
seus efeitos. 
 

Educação para o Futuro 
 Elevar a qualidade do ensino (acesso, 

permanência e aprendizagem) e diminuir 
a desigualdade na rede; 

 Atender as necessidades do Estado 
referentes à Educação Profissional de 
nível Técnico, Superior e a formação 
inicial e continuada; 

 Ampliar e fortalecer a atuação do 
Ecossistema Capixaba de C,T&I no 
desenvolvimento socioeconômico e 
ambiental. 
 

Saúde Integral 
 Ampliar e adequar a infraestrutura física 

e tecnológica do SUS para torná-los 
ambientes de acesso resolutivo e 
acolhedores aos usuários; 

 Reorientar o modelo da atenção e de 
vigilância em saúde, tornando a atenção 
básica mais resolutiva e integrada com a 
atenção especializada; 

 Modernizar e qualificar a resolutividade 
clínica e a gestão dos serviços de saúde; 

 Incorporar e desenvolver novas 
tecnologias e práticas de formação 
profissional, de inovação de ambientes 
produtivos em saúde e pesquisa aplicada 
ao SUS. 

 
Infraestrutura para Crescer 

 Melhorar as condições da mobilidade 
urbana na Região Metropolitana da 
Grande Vitória, priorizando o transporte 
coletivo e a Mobilidade Ativa; 

 Aprimorar a infraestrutura logística nos 
modais aeroviário, ferroviário e 
portuário, incluindo a adequação e 
ampliação dos acessos viários; 

 Ampliar e qualificar a infraestrutura 
rodoviária e de estradas no meio rural 
como base para o desenvolvimento da 
matriz econômica do estado; 

 Reduzir em 50% a área da mancha de 
alagamento nas bacias do Programa de 
Macrodrenagem Metropolitana; 

 Reduzir o déficit habitacional; 
 Assegurar a disponibilidade e gestão 

sustentável da água e saneamento para 
todos. 
 

Gestão Pública Inovadora 
 Fortalecer a gestão orientada para 

resultados de forma inovadora por meio 
da eficiência das ações de planejamento, 
gestão e participação social; 

 Melhorar a capacidade de arrecadação 
para garantir a função social do Estado; 

 Promover o equilíbrio fiscal; 
 Aprimorar os mecanismos de 

transparência, prevenção e combate à 
corrupção; 

 Promover a profissionalização e 
valorização dos servidores por meio da 
modernização da gestão de pessoas; 

 Gerir de forma eficiente os recursos 
públicos, reduzindo a burocracia e 
ampliando as oportunidades de serviços. 
 

Desenvolvimento Econômico 
 Melhorar a competitividade, o ambiente 

de negócios e de inovação no Estado; 
 Atrair novos investimentos e desenvolver 

os diversos setores produtivos; 
 Promover o equilíbrio do 

desenvolvimento regional e da 
sustentabilidade; 

 Promover a inclusão produtiva e 
oportunidade de trabalho e renda; 

 Melhorar a segurança, a eficiência e o 
controle dos serviços regulados. 

 

Agricultura e Meio Ambiente 
 Fortalecer a agricultura familiar, o 

agronegócio, a pesca e a aquicultura, 
promovendo a geração de emprego e 
renda, inclusão social e o 
desenvolvimento regionalmente 
equilibrado; 

 Apoiar o desenvolvimento de novas 
tecnologias sustentáveis voltadas para a 
agricultura familiar; 

 Fortalecer a segurança hídrica 
garantindo água em qualidade e 
quantidade para os múltiplos usos 
minimizando os efeitos de cheias e 
escassez e garantindo o 
desenvolvimento sustentável; 
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 Promover a sustentabilidade dos 
Parques Estaduais; 

 Melhorar a qualidade do ar do Espírito 
Santo. 
 

Desenvolvimento Social e Direitos 
Humanos 

 Reduzir a pobreza e extrema pobreza; 
 Potencializar e ampliar a Proteção Social 

e promover o acesso aos direitos 
humanos de populações em situação de 
vulnerabilidade; 

 Aperfeiçoar o Plano de Qualificação 
Profissional no Espírito Santo; 

 Reduzir o homicídio de jovens e 
mulheres; 

 Aperfeiçoar a Rede de Atendimento 
Socioeducativo em conjunto com o 
Sistema de Garantia de Direitos; 

 Fortalecer a Defensoria Pública como 
instrumento de defesa pública. 
 

Cultura, Turismo, Esporte e Lazer  
 Potencializar o ecossistema da Economia 

Criativa, com expansão de mercado e 
visão transversal; 

 Promover inclusão social e bem estar da 
população capixaba a partir de 
empreendimentos, fazeres e saberes da 
cultura, da economia criativa, do 
turismo, e do esporte e lazer; 

 Fomentar o investimento público e 
privado nos setores de Cultura, Turismo 
e Esporte com foco em inovação, 
impacto e retorno econômico de 
maneira descentralizada e democrática; 

 Promover a inovação e aumentar a 
atratividade e competitividade turística, 
cultural e esportiva do ES. 

 
 
DEMONSTRATIVOS CONTENDO INFORMAÇÕES 

COMPLEMENTARES 
 

(Lei nº 11.011, de 04 de julho de 2019, Art. 8º, § 
1º) 

 
Acompanham essa mensagem, em 

conformidade com o disposto no artigo 8º, § 1º, 
da Lei n° 11.011/19 (LDO 2020), demonstrativos 
contendo as seguintes informações 
complementares: 

Quadro I 

 dos recursos destinados à 
manutenção e ao desenvolvimento 
do ensino, de acordo com o disposto 
no art. 178 da Constituição Estadual, 
de forma a caracterizar o 
cumprimento do disposto no art. 60 
do Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias da 
Constituição Federal, com a redação 
dada pela Emenda Constitucional nº 
53, de 19 de dezembro de 2006, e 
alterações posteriores; 

Quadro II 

 dos recursos destinados ao 
atendimento da aplicação mínima 
em ações e serviços públicos de 
saúde, em cumprimento ao disposto 
na Emenda Constitucional nº 29, de 
13 de setembro de 2000; 

Quadro III 

 do comparativo entre o Projeto de Lei 
Orçamentária do ano 2020 e a Lei 
Orçamentária de 2019, por órgãos; 

Quadro IV 

 por grupo de despesa, dos valores 
autorizados e executados no ano de 
2018, com seus respectivos 
percentuais; 

Quadro V 

 da situação da dívida pública do 
Estado evidenciando, para cada 
empréstimo e/ou financiamento, o 
respectivo credor, o saldo devedor e 
respectivas projeções de pagamento 
de amortizações e encargos, as taxas 
de juros pagas e a pagar discriminadas 
a cada semestre do ano da proposta 
orçamentária; 

Quadro VI 
 da metodologia, índices aplicados e 

memória de cálculo da receita 
corrente líquida prevista na proposta 
orçamentária; 

Quadro VII 
 dos recursos destinados ao 

cumprimento do disposto no art. 197, 
§ 2º, da Constituição Estadual; 

Quadro VIII 
 referente à manutenção e ao 

desenvolvimento da educação 
básica e de valorização do 
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magistério, nos termos da Lei Federal 
nº 11.494, de 20 de junho de 2007; e 

Quadro IX 

 da relação de precatórios referentes 
ao período de 02.7.2018 a 1º.7.2019, 
com respectivos valores. 

 
Acompanham essa mensagem, em meio 

magnético de processamento eletrônico e em 
conformidade com o disposto no artigo 8º, § 2º, 

da Lei n° 11.011/19 (LDO 2020), informações 
apresentando detalhamento das dotações por 
elemento de despesa. 

 

 
Vitória, 30 de setembro de 2019. 

 
 

ÁLVARO ROGÉRIO DUBOC FAJARDO 
Secretário de Estado de Economia e 

Planejamento 
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PROJETO DE LEI Nº 830/2019 
 

Estima a receita e fixa a 
despesa do Estado para o 
exercício financeiro de 2020. 

 
 

TÍTULO I 
 

DISPOSIÇÕES COMUNS 
 

Art. 1º Esta Lei estima a receita e 
fixa a despesa do Estado para o exercício 
financeiro de 2020, no valor de R$ 
20.360.438.471,00 (vinte bilhões, 
trezentos e sessenta milhões, 
quatrocentos e trinta e oito mil e 
quatrocentos e setenta e um reais), 
sendo R$ 19.749.451.365,00 (dezenove 
bilhões, setecentos e quarenta e nove 
milhões, quatrocentos e cinquenta e um 
mil e trezentos e sessenta e cinco reais) 
dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade 
Social e R$ 610.987.106,00 (seiscentos e 
dez milhões, novecentos e oitenta e sete 
mil e cento e seis reais) do Orçamento de 
Investimento, conforme estabelecido no 
§ 5º do artigo 150 da Constituição 
Estadual e na Lei de Diretrizes 
Orçamentárias nº 11.011, de 04 de julho 
de 2019, compreendendo: 

 
I - o orçamento fiscal referente 

aos Poderes do Estado, seus fundos, 
órgãos e entidades da administração 
direta e indireta, inclusive fundações 
instituídas e mantidas pelo Poder 
Público; 

 
II - o orçamento da seguridade 

social, abrangendo todas as entidades e 
órgãos a ela vinculados, da administração 
direta e indireta, bem como fundos 
instituídos e mantidos pelo Poder 

Público; e 
 
III - o orçamento de investimento 

das empresas em que o Estado, direta ou 
indiretamente, detenha a maioria do 
capital social com direito a voto. 

 
 

TÍTULO II 
 

DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA 
SEGURIDADE SOCIAL 

 
CAPÍTULO I 

 
DA ESTIMATIVA DA RECEITA 

 
Art. 2º A receita total estimada nos 

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social 
é de R$ 19.749.451.365,00 (dezenove 
bilhões, setecentos e quarenta e nove 
milhões, quatrocentos e cinquenta e um 
mil e trezentos e sessenta e cinco reais), 
assim distribuída: 

 
I - Orçamento Fiscal em R$ 

13.805.944.837,00 (treze bilhões, 
oitocentos e cinco milhões, novecentos e 
quarenta e quatro mil e oitocentos e 
trinta e sete reais); e 

 
II - Orçamento da Seguridade 

Social em R$ 5.943.506.528,00 (cinco 
bilhões, novecentos e quarenta e três 
milhões, quinhentos e seis mil e 
quinhentos e vinte e oito reais). 

 
Art. 3º As receitas decorrentes da 

arrecadação de tributos e de outras 
receitas correntes e de capital, na forma 
da legislação vigente, discriminadas em 
anexo a esta Lei, são estimadas com o 
seguinte desdobramento: 
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R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO VALOR

RECEITAS DO TESOURO (A) 15.269.570.624      

RECEITAS DE OUTRAS FONTES (B) 4.479.880.741       

RECEITAS CORRENTES 20.454.251.962      

   RECEITA TRIBUTÁRIA 13.067.417.837      

   RECEITAS CONTRIBUIÇÕES 359.721.457          

   RECEITA PATRIMONIAL 548.329.045          

   RECEITA AGROPECUÁRIA 3.429                    

   RECEITAS INDUSTRIAL 7.138.316              

   RECEITAS DE SERVIÇOS 70.730.877            

   TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 5.848.139.447       

   OUTRAS RECEITAS CORRENTES 552.771.554          

RECEITAS DE CAPITAL 1.223.893.853       

   OPERAÇÕES DE CRÉDITO 573.479.995          

   ALIENAÇÃO DE BENS 4.809.000              

   AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS -                       

   TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 597.452.281          

   OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 48.152.577            

RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS 3.349.733.894       

DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE (5.278.428.344)      

   DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS (3.210.129.368)      

   DEDUÇÕES DO FUNDEB (2.068.298.976)      

TOTAL (C=A+B) 19.749.451.365  
 
 

CAPÍTULO II 
 

DA FIXAÇÃO DA DESPESA 
 

Seção I 
 

Da Despesa Total 
 

Art. 4º A despesa total fixada, nos 
Orçamentos Fiscal e da Seguridade 
Social, é de 19.749.451.365,00 (dezenove 
bilhões, setecentos e quarenta e nove 
milhões, quatrocentos e cinquenta e um 
mil e trezentos e sessenta e cinco reais), 
assim distribuída: 

 
I - Orçamento Fiscal em R$ 

10.663.425.515 (dez bilhões, seiscentos e 

sessenta e três milhões, quatrocentos e 
vinte e cinco mil e quinhentos e quinze 
reais); e 

 
II - Orçamento de Seguridade 

Social em R$ 9.086.025.850,00 (nove 
bilhões, oitenta e seis milhões, vinte e 
cinco mil e oitocentos e cinquenta reais). 

 
Seção II 

 
Da Distribuição da Despesa por Órgãos 

 
Art. 5º A despesa fixada à conta 

dos recursos previstos, observada a 
programação constante do detalhamento 
das ações, apresenta, por Órgão, o 
seguinte desdobramento: 
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R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO TESOURO OUTRAS FONTES TOTAL

PODER LEGISLATIVO 399.858.250 399.858.250

   ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 225.151.831 225.151.831

   TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 174.706.419 174.706.419

PODER JUDICIÁRIO 1.112.520.754 118.948.000 1.231.468.754

   PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1.112.520.754 118.948.000 1.231.468.754

MINISTÉRIO PÚBLICO 414.718.112 17.229.000 431.947.112

   MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 414.718.112 17.229.000 431.947.112

DEFENSORIA PÚBLICA 60.492.786 16.776.000 77.268.786

   DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 60.492.786 16.776.000 77.268.786

PODER EXECUTIVO 13.281.980.722 4.326.927.741 17.608.908.463

   GOVERNADORIA DO ESTADO 128.583.264 292.000 128.875.264

   PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 85.352.219 85.352.219

   VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 2.872.506 2.872.506

   SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 535.110.724 13.722.099 548.832.823

   SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 33.971.434 1.200 33.972.634

   SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 82.582.317 18.208.011 100.790.328

   SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 39.320.458 22.224.480 61.544.938

   SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, 

AQUICULTURA E PESCA

245.069.941 32.596.820 277.666.761

   SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E 

EDUCAÇÃO PROFISSIONAL

99.635.733 25.780.000 125.415.733

   SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA 984.142.046 24.528.000 1.008.670.046

   SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E 

DESENVOLVIMENTO URBANO

402.511.860 402.511.860

   SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 13.105.612 13.105.612

   SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 29.547.934 29.547.934

   SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 38.455.175 38.455.175

   SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 109.951.659 19.285.130 129.236.789

   SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 2.359.920.289 48.000 2.359.968.289

   SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE 2.709.997.751 1.700.001 2.711.697.752

   SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 2.224.851.644 207.908.300 2.432.759.944

   SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 509.164.547 14.000 509.178.547

   SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E 

DESENVOLVIMENTO SOCIAL

101.093.500 101.093.500

   SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 171.754.807 48.700 171.803.507

   INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO 

ESPÍRITO SANTO

3.960.571.000 3.960.571.000

   ENCARGOS GERAIS DO ESTADO 2.374.985.302 2.374.985.302

ENC. GERAIS - SEGER 349.878.004 349.878.004

ENC. GERAIS - SEFAZ 1.694.677.969 1.694.677.969

ENC. GERAIS - SEP 330.429.329 330.429.329

RESERVA DE CONTIGÊNCIA 299.429.329 299.429.329

TOTAL 15.269.570.624 4.479.880.741 19.749.451.365
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CAPÍTULO III 
 

DA AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE 
CRÉDITOS SUPLEMENTARES 

 
Art. 6º Fica o Poder Executivo 

autorizado a abrir créditos suplementares 
até o limite de R$ 6.108.131.541,30 (seis 
bilhões, cento e oito milhões, cento e trinta 
e um mil, quinhentos e quarenta e um reais 
e trinta centavos), correspondente a 30% 
(trinta por cento) do total da Lei 
Orçamentária, de acordo com o disposto no 
§ 4º do artigo 21 da Lei de Diretrizes 
Orçamentárias nº 11.011, de 2019, 
mediante recursos: 

I - resultantes de anulação parcial ou 
total de dotações, conforme inciso III, § 1º 
do artigo 43 da Lei Federal nº 4.320, de 17 
de março de 1964; 

II - provenientes de excesso de 
arrecadação, apurado nos termos do inciso 
II, § 1º, e §§ 3º e 4º do artigo 43 da Lei 
Federal nº 4.320/64;  

III - de superávit financeiro apurado 
em balanço patrimonial do exercício 
anterior, nos termos do inciso I, § 1º e § 2º 
do artigo 43 da Lei Federal nº 4.320/64; 

IV - produto de operações de crédito 

autorizadas, conforme inciso IV, § 1º, do 
artigo 43 da Lei Federal nº 4.320/64; e 

V - anulados da reserva de 
contingência definida no § 6º do artigo 6º e 
regulada no artigo 9º da Lei de Diretrizes 
Orçamentárias nº 11.011, de 2019. 

Parágrafo único. A abertura dos 
créditos de que trata o inciso III deste artigo, 
quanto ao superávit apurado nos órgãos dos 
Poderes Legislativo e Judiciário, no 
Ministério Público e na Defensoria Pública, 
será procedida a partir da solicitação dos 
titulares dos referidos órgãos. 
 

TÍTULO III 
 

DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO 
 

CAPÍTULO I 
 

DA FIXAÇÃO DA DESPESA 
 

Art. 7º A despesa do Orçamento de 
Investimento, observada a programação 
constante do Anexo desta Lei, é fixada em 
R$ 610.987.106,00 (seiscentos e dez 
milhões, novecentos e oitenta e sete mil e 
cento e seis reais), com o seguinte 
desdobramento: 

 

 

R$ 1,00 

DEMONSTRATIVO DOS INVESTIMENTOS POR ÓRGÃO 

  ESPECIFICAÇÃO VALOR 

SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 157.000.000 

  SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA 2.000.000 

  SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E 
DESENVOLVIMENTO URBANO 451.987.106 

TOTAL 610.987.106 

 

CAPÍTULO II 
 

DAS FONTES DE FINANCIAMENTO 
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Art. 8º As fontes de receita, para 
cobertura da despesa fixada no artigo 7º, são 
estimadas com o seguinte desdobramento: 

 

R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO VALOR

RECURSOS PRÓPRIOS 338.268.198

RECURSOS PARA AUMENTO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO 107.324.903

RECURSOS DO TESOURO 107.324.903

OPERAÇÕES DE CRÉDITO 165.394.005

TOTAL 610.987.106  
 

TÍTULO IV 
 

DISPOSIÇÕES FINAIS 
 

Art. 9º Dotação orçamentária fixada para 
cobrir despesas com contribuições 
previdenciárias complementares dos Poderes e 
Órgãos ao Regime Próprio de Previdência do 
Estado no Orçamento de 2020, quando a 
unidade orçamentária à qual pertencer não 
proceder com sua execução, ficará bloqueada e 
não poderá ser utilizada como fonte de 
anulação para abertura de créditos especiais e 
suplementares. 

 
Parágrafo único. Entendem-se como 

despesas com contribuições previdenciárias 
complementares as contribuições descritas no § 
1º do artigo 40 da Lei Complementar Estadual 
nº 282, de 22 de abril de 2004. 

 
Art. 10. Em atendimento ao disposto no 

artigo 7º da Lei de Diretrizes Orçamentárias nº 
11.011, de 2019, integra esta Lei anexo 
contendo: 

I - demonstrativo da receita e despesa, 
segundo as categorias econômicas dos 
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, 
isolada e conjuntamente; 

II - demonstrativo da receita dos 
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, 
isolada e conjuntamente, na forma definida pela 
Portaria Interministerial STN/SOF nº 163, de 
2001, e suas alterações, especificando as do 
tesouro e de outras fontes; 

III - resumo geral da receita; 
IV - demonstrativo da despesa por fonte 

de recursos, conforme as categorias 

econômicas; 
V - demonstrativo da despesa por poder, 

órgão, unidade orçamentária, grupo de natureza 
da despesa e fonte de recursos, dos Orçamentos 
Fiscal e da Seguridade Social, isolada e 
conjuntamente; 

VI - demonstrativo da despesa por 
poder, órgão e função, dos Orçamentos Fiscal e 
da Seguridade Social, isolada e conjuntamente; 

VII - demonstrativo da despesa por 
funções, subfunções e programas, conforme as 
fontes de recursos; 

VIII - demonstrativo dos programas e 
ações de governo, por órgão e unidade 
orçamentária; 

IX - demonstrativo da despesa por 
unidade orçamentária e por fonte, consolidando 
projetos, atividades e operações especiais; 

X - programa de trabalho por órgão e 
unidade orçamentária; 

XI - demonstrativo da despesa do 
Orçamento de Investimento por função, 
subfunção e programa; 

XII - demonstrativo das fontes de 
financiamento do Orçamento de Investimento 
por órgão e unidade orçamentária; 

XIII - programa de trabalho do 
Orçamento de Investimento por órgão e 
unidade orçamentária; 

XIV - demonstrativo regionalizado do 
efeito sobre as receitas e despesas decorrentes 
de isenções, anistias, remissões, subsídios e 
benefícios de natureza financeira, tributária e 
creditícia, em cumprimento ao disposto no art. 
150, § 6º, da Constituição Estadual; 

XV - demonstrativo da margem de 
expansão das despesas obrigatórias de caráter 
continuado; 

XVI - demonstrativo da Compatibilidade 
dos Orçamentos com a Lei de Diretrizes 
Orçamentárias e com o Plano Plurianual; e  

XVII - discriminação da legislação da 
receita e da despesa, referentes aos 
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social. 

 
Art. 11. Esta Lei entra em vigor na data 

de sua publicação. 

 

ATOS LEGISLATIVOS 
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