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parágrafo único, III, da Constituição Estadual, 
razão pela qual se impõe o veto jurídico total 
ao Autógrafo de Lei nº 70/2019, referente ao 
Projeto de Lei nº 323/2019. 
 
 

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
GABINETE DO GOVERNADOR 

 

MENSAGEM Nº 163/2019 
 

Excelentíssimo Senhor Presidente da 
Assembleia Legislativa 
Deputado Erick Musso 
 

Encaminho à apreciação da Assembleia 
Legislativa o incluso Projeto de Lei 
Complementar que “Altera a Lei Complementar 
nº 192, de 23 de novembro de 2000”.  
 

A proposta, ora submetida, reflete o 
compromisso do Governo do Estado do Espírito 
Santo em apoiar o desenvolvimento de uma 
política de concessões para atividades turísticas 
em imóveis pertencentes ao Estado, 
contribuindo, assim, para ampliação da oferta 
de produtos turísticos, para a geração de novos 
postos de trabalho e com a projeção dos 
destinos turísticos do Espírito Santo. 
 
Ressalta-se que o Projeto atualiza a legislação 
que instituiu o Fundo de Fomento do Turismo - 
FUNTUR, ampliando a possibilidade de fontes de 
receita, para contemplar aquelas advindas da 
concessão, locação, exploração comercial, 
publicitária e da gestão de espaços do turismo, 
em virtude de contratos firmados pela SETUR. 
Por consequência, também possibilitará a 
utilização desses recursos na realização de 
despesas de investimento e de custeio, 
decorrentes da gestão de espaços de turismo, 
que estejam sob a responsabilidade da SETUR. 
 
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 
Complementar. 
 

Vitória, 26 de agosto de 2019. 
 

JOSÉ RENATO CASAGRANDE 
Governador do Estado 

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 041 

 
Altera a Lei Complementar nº 
192, de 22 de novembro de 2000. 

 
Art. 1º O art. 10 da Lei Complementar nº 192, 
de 22 de novembro de 2000, que cria a 
Secretaria de Estado do Turismo e 
Representação Institucional - SETUR, extingue a 
Secretaria de Estado Extraordinária do Turismo - 
SETUR e a Secretaria de Estado de 
Representação Institucional - SERIN e dá outras 
providências, passa a vigorar com as seguintes 
alterações:  
 
“Art. 10. (...) 
Parágrafo único. Os recursos do Fundo de 
Fomento do Turismo - FUNTUR poderão ser 
utilizados da seguinte forma:  
I - despesas de investimento em infraestrutura 
turística; 
II - despesas de investimento relativas às 
instalações físicas da SETUR; 
III - despesas de investimento e de custeio 
decorrentes da gestão de espaços de turismo, 
que estejam sob a responsabilidade da SETUR; 
IV - capacitação técnica de recursos humanos na 
área de turismo.” (NR) 
 
Art. 2º O art. 11 da Lei Complementar nº 192, 
de 2000, passa a vigorar com as seguintes 
alterações:  
 
“Art. 11. (...) 
I - dotações orçamentárias do Estado, da União 
e dos Municípios; 
II - recursos decorrentes de convênios, 
contratos, consórcios, operações de créditos, 
firmados com entidades públicas ou privadas, 
municipais ou estaduais, nacionais ou 
internacionais; 
III - recursos advindos de auxílios, doações, 
legados, subvenções, contribuições e quaisquer 
outros repasses, efetivados por pessoas físicas 
ou jurídicas; 
IV - alienações patrimoniais e rendimentos de 
capital; 
V - juros bancários de seus depósitos ou 
aplicações financeiras;  
VI - receitas advindas de concessão, locação, 
exploração comercial, publicitária e da gestão 
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dos espaços do turismo, em virtude de 
contratos firmados pela SETUR; 
VII - outras receitas eventuais que lhe venham a 
ser especificamente destinadas.” (NR) 
 

Art. 3º Esta Lei Complementar entra em vigor na 
data de sua publicação. 
 
 

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
GABINETE DO GOVERNADOR 

 
MENSAGEM Nº 168/2019 

 
Excelentíssimo Senhor Presidente da 
Assembleia Legislativa 
Deputado Erick Musso 
 

Encaminho à apreciação da Assembleia 
Legislativa o incluso Projeto de Lei que “Dispõe 
sobre a instituição do Fundo Estadual do 
Trabalho do Estado do Espírito Santo e dá outras 
providências”. 

O presente Projeto de Lei visa instituir o 
Fundo Estadual do Trabalho, instrumento de 
natureza contábil, com o desígnio de destinar 
recursos para a execução das ações e serviços, 
bem como atendimento e apoio técnico e 
financeiro à Politica Estadual de Trabalho, 
Emprego e Renda, em regime de financiamento 
compartilhado, no âmbito do Sistema Nacional 
de Emprego - SINE no nosso Estado, 
objetivando adequar a legislação estadual à Lei 
Federal no 13.667, de 17 de maio de 2018. Tal 
adequação permitirá ao Governo, por meio da 
SETADES, a consecução de recursos do Fundo 
de Amparo ao Trabalhador - FAT para as ações 
de trabalho e renda no âmbito do SINE.  

A medida busca tornar mais fácil e ágil o 
recebimento de recursos do Governo Federal 
em substituição aos repasses voluntários por 
meio de convênios, promovendo com isto maior 
otimização das equipes, que poderão dedicar 
mais tempo, sem prejuízo da gestão financeira 
adequada, às ações voltadas à avaliação, 
monitoramento e melhorias do sistema público 
de emprego e renda. 

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, 03 de setembro de 2019. 
 

JOSÉ RENATO CASAGRANDE 
Governador do Estado 

 
 

PROJETO DE LEI Nº 723/2019 
 

Dispõe sobre a instituição do 
Fundo Estadual do Trabalho do 
Estado do Espírito Santo e dá 
outras providências. 

 
CAPÍTULO I 

 

DO FUNDO ESTADUAL DO TRABALHO DO 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - FET/ES 

 

Art. 1º Fica instituído o Fundo Estadual do 
Trabalho do Estado do Espírito Santo - FET/ES, 
para atendimento ao disposto no art. 12 da Lei 
Federal nº 13.667, de 17 de maio de 2018, 
instrumento de natureza contábil, com a 
finalidade de destinar recursos para execução 
das ações e serviços, bem como atendimento e 
apoio técnico e financeiro à Política Estadual de 
Trabalho, Emprego e Renda, em regime de 
financiamento compartilhado, no âmbito do 
Sistema Nacional de Emprego - SINE no Estado 
do Espírito Santo, nos termos da referida Lei e 
legislação complementar vigente. 
§ 1º Sem prejuízo de sua natureza contábil, o 
FET/ES também será instrumento de gestão 
orçamentária e financeira em que devem ser 
alocadas as receitas e executadas as despesas 
afetas à Política Estadual de Trabalho, Emprego 
e Renda. 
§ 2º O FET/ES será vinculado ao órgão 
responsável pela execução da Política Estadual 
de Trabalho, Emprego e Renda e deverá 
assegurar o financiamento e as transferências 
automáticas de recursos no âmbito do Sistema, 
sendo orientado, e controlado pelo Conselho 
Estadual do Trabalho, Emprego e Renda - CETER, 
com o apoio técnico e administrativo do órgão 
responsável pela execução da Política Estadual 
de Trabalho, Emprego e Renda. 
 

CAPÍTULO II 
 

DOS RECURSOS DO FET/ES 
 

Art. 2º Constituem recursos do FET/ES: 
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