
 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 
Gabinete do Deputado Delegado Lorenzo Pazolini 

  

 

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº ____/2020 
 

Altera a Lei Complementar nº 947, de 30 de 
março de 2020, que altera a legislação de 
fundos públicos para autorizar a reversão, ao 
Tesouro Estadual, do superávit financeiro de 
recursos vinculados e dá outras providências. 

 
A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO DECRETA: 

 
Art. 1º Fica suprimido o art. 2º da Lei Complementar nº 947, de 30 de março de 2020, que “altera a 
legislação de fundos públicos para autorizar a reversão, ao Tesouro Estadual, do superávit financeiro de 
recursos vinculados e dá outras providências”. 
 
Art. 2º Fica suprimido o art. 3º da Lei Complementar nº 947/2020. 
 
Art. 3º Fica suprimido o art. 4º da Lei Complementar nº 947/2020. 
 
Art. 4º Fica suprimido o art. 6º da Lei Complementar nº 947/2020. 
 
Art. 5º O art. 28 da Lei Complementar nº 947/2020, passa a vigorar com a seguinte redação: 
 

“Art. 28 Esta Lei Complementar entra em vigor na data 
de sua publicação, e surtirá efeitos até 90 dias após o 
término da vigência do Decreto nº 4593-R, que 
“decreta o estado de emergência em saúde pública no 
Estado do Espírito Santo e estabelece medidas 
sanitárias e administrativas para prevenção, controle 
e contenção de riscos, danos e agravos decorrentes do 
surto de coronavírus (COVID-19) e dá outras 
providências”, nos termos do seu art. 8º, repristinando 
os efeitos da legislação anterior”. (NR) 

 
Art. 6º Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação. 
 

 
Sala de Sessões, em 30 de março de 2020. 

 
 

Delegado Lorenzo Pazolini 
Deputado Estadual 
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JUSTIFICATIVA 
 
A presente proposição tem o objetivo de adequar a Lei Complementar nº 947, de 30 de março de 
2020, que “altera a legislação de fundos públicos para autorizar a reversão, ao Tesouro Estadual, do 
superávit financeiro de recursos vinculados e dá outras providências” sancionada pelo Governo do 
Estado para evitar que o Superávit dos fundos: FUNREPOCI, FUNREBOM, FUNREPOM E FUNPEN 
sejam destinados ao Tesouro Estadual de forma desvinculada e evitar também que possam ser 
empenhados para cobertura de custeio. 
 
Estamos passando pela maior crise sanitária dos tempos modernos, trazendo consequências 
gravíssimas para a população, atingindo diretamente o setor público e o privado. Praticamente 
todos os setores do governo estão tendo prejuízos, seja financeiro, seja na prestação do serviço 
público ao cidadão. Com isso, a Segurança Pública também foi prejudicada nos dois quesitos, pois 
falta recurso para que os seus agentes possam atuar de forma satisfatória para a população. 
 
No nosso entendimento, devemos retirar recursos públicos de setores não essenciais no combate 
do novo coronavírus (COVID-19), e não de setores fundamentais para o controle da ordem pública 
do nosso Estado, sendo assim, os artigos 2º, 3º, 4º e 6º da Lei Complementar nº 947, de 30 de março 
de 2020 devem ser suprimidos.  
 
A medida da proposição apresentada se justifica, pois, de acordo com os dados oficiais do governo, 
em fevereiro de 2020 o Espírito Santo registrou 109 homicídios, fato que não ocorria desde janeiro 
de 2019. Desde agosto de 2019, com uma pausa em dezembro, os homicídios têm crescido entre os 
meses subsequentes. Em julho de 2019 houve 62 e, no mês seguinte, 73. Setembro registrou 74, 
outubro com 89, e novembro teve 97 homicídios. Em dezembro teve uma leve queda, porém, em 
janeiro de 2020 aumentaram as ocorrências. 
 
A título de exemplo, o Município de Serra, que teve uma redução de 22% dos homicídios entre 2018 
e 2019, tem vivido dias sangrentos, pois a cidade contabilizou 22 ocorrências em fevereiro de 2020, 
sendo que no mesmo mês em 2019 aconteceram 12. Podemos citar também o Município de 
Cariacica, que mesmo atendido pelo “Programa em Frente Brasil” do governo federal, contabilizou 
18 homicídios no período de 29 dias. Linhares, por sua vez, já soma 15 ocorrências nos dois 
primeiros meses do ano de 2020, sendo que no mesmo período de 2019 foram 10, um aumento de 
50% nos homicídios. 
 
De acordo com matéria jornalística de A Gazeta, publicada no dia 01/03/2020, o Sul do Estado teve 
um aumento de 58,3% dos homicídios, enquanto no Noroeste subiu 33,3% e, na área serrana teve 
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uma variação acima de 14,3%. A Segurança Pública deve ser tratada com seriedade para que esses 
números diminuam e que a população do nosso Estado volte a ter a segurança que lhe é devida. 
 
Mister ressaltar que esses números ocorreram antes da pandemia do novo coronavírus (COVID-19), 
e a tendência, caso haja supressão de recursos para a Segurança Pública, é de um aumento na 
violência de forma exponencial. 
 
Essa preocupação é válida, pois, do dia 1º do mês de março de 2020 até o dia 23, a SESP registrou 
104 homicídios no Estado, sendo que no mesmo período no ano passado foi registrado 62. Até 
mesmo no fatídico 2017, ano da greve da PM, houve menos ocorrências nesta época, 94. Ou seja, 
NÃO PODEMOS SUPRIMIR RECURSOS PÚBLICOS DE SETORES FUNDAMENTAIS PARA A 
MANUTENÇÃO DA ORDEM PÚBLICA DO NOSSO ESTADO, PRINCIPALMENTE EM SITUAÇÕES DE 
CRISES. 
 
Nos primeiros 23 dias do ano, TODAS AS REGIÕES DO ESPÍRITO SANTO vêm apresentando alta no 
índice da prática de homicídios. A pior marca encontra-se na Região Sul, com crescimento de 75%. 
O Município de Cariacica está tendo um “banho de sangue”, registrando uma morte por dia na 
cidade, enquanto na Serra, por sua vez, teve 18 casos e em Vila Velha apresenta 17. 
 
Com toda informação exposta acima, fica claro que o programa “Estado Presente” do governo 
estadual não está funcionando da maneira em que foi proposta. Desde o início do governo a 
violência só tem aumentado, e com a situação de excepcionalidade da pandemia do novo 
coronavírus (COVID-19), tende a aumentar ainda mais, razão pela qual é de suma importância que 
os recursos oriundos do FUNREPOCI, FUNREBOM, FUNREPOM E FUNPEN sejam destinados para a 
reestruturação para melhor condição de trabalho dos agentes da Segurança Pública, para que 
possam prestar um serviço público de qualidade para toda a população espírito-santense, e não 
destinar ao Tesouro Estadual sem vinculação ou para cobertura de custeio. Logo, para que isso 
ocorra, é fundamental que essa proposição legislativa seja aprovada pelos nobres Pares desta 
Augusta Casa de Leis. 
 
No tocante ao art. 28 da Lei Complementar, fundamental a alteração do corpo normativo para 
estipularmos a excepcionalidade da norma como um todo. Entendemos que neste momento todos 
os esforços são válidos no combate ao novo coronavírus (COVID-19), porém essas alterações devem 
surtir efeitos apenas enquanto durar a situação de excepcionalidade que estamos vivendo, devendo 
ser cessadas com o encerramento da crise sanitária, repristinando a legislação anterior para que a 
norma retorne ao seu status quo. Sem essa adequação os superávits dos Fundos da Segurança 
Pública não serão investidos no setor, prejudicando a qualidade da prestação do serviço público à 
população. 
 
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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