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Mensagem nº 182/2018 
 

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa 

Deputado Erick Musso 

 

Encaminho à apreciação da Assembleia Legislativa o incluso Projeto de Lei que visa a abertura de Crédito Suplementar no valor de R$ 

307.417.958,59 em favor de diversos órgãos da Administração Pública Estadual, da Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo 

(ALES) e do Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MPES), motivado por insuficiência de dotação, visando atender despesas com: 

a) Remuneração de pessoal ativo na ALES, no valor de R$ 2.500.000,00; 

b) Contribuição previdenciária complementar na ALES, no valor de R$ 7.500.000,00; 

c) Remuneração de pessoal ativo no MPES, no valor de R$ 10.000.000,00; 

d) Remuneração de pessoal ativo em diversos órgãos da Administração Pública Estadual, no valor de R$ 62.218.142,86; 

e) Contribuição previdenciária complementar em diversos órgãos da Administração Pública Estadual, no valor de R$ 23.579.000,00; 

f) Funcionamento, vigilância e limpeza das escolas na SEDU, no valor de R$ 21.394.318,00; 

g) Assistência complementar à rede pública e apoio às ações de saúde com entes e instituições parceiras na SESA, no valor de R$ 

10.000.000,00; 

h) Despesas com administração na SESA e na SEJUS, no valor de R$ 412.678,00; 

i) Registro e expedição de CNH, administração, gestão e modernização da infraestrutura de serviços e TI do DETRAN na SESP, no 

valor de R$ 7.850.000,00; 

j) Modernização e reaparelhamento do sistema penitenciário na SEJUS, no valor de R$ 1.838.819,73; 

k) Benefícios previdenciários do Fundo Financeiro no IPAJM, no valor de R$ 114.125.000,00; e 

l) Pagamento de sentenças judiciais, no valor de R$ 46.000.000,00, para suplementar os créditos necessários ao pagamento de 

acordos judiciais firmados com o SINDIUPES (R$ 44.506.825,80), SINDISAUDE (R$ 3.218.919,29) e SINDIFICAL (R$ 3.258.843,43), 

representando, respectivamente, servidores da educação, da saúde e do fisco estadual. 

 

Os recursos necessários à execução do referido Crédito Suplementar serão provenientes de anulação parcial de dotações orçamentárias não 

utilizadas detalhadas no Anexo II, de excesso de arrecadação detalhado no Anexo III e de superávit financeiro do exercício anterior. 

 

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, que permitirá a adequação do orçamento vigente às necessidades da Administração Pública Estadual. 

 

Vitória, 03 de dezembro de 2018. 

 

PAULO CESAR HARTUNG GOMES 

Governador do Estado  

 

PROJETO DE LEI Nº 319-2018 
 

Abre o Crédito Suplementar no valor de R$ 307.417.958,59 (trezentos e sete milhões, quatrocentos e dezessete mil, novecentos e 

cinquenta e oito reais e cinquenta e nove centavos) em favor da Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo (ALES), do 

Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MPES) e de órgãos da Administração Pública Estadual. 

 

Art. 1º Fica aberto o Crédito Suplementar no valor de R$ 307.417.958,59 (trezentos e sete milhões, quatrocentos e dezessete mil, novecentos 

e cinquenta e oito reais e cinquenta e nove centavos) em favor da Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo (ALES), do Ministério 

Público do Estado do Espírito Santo (MPES) e dos órgãos da Administração Pública Estadual identificados no Anexo I para atender a 

programação constante daquele anexo. 

 

Art. 2º Os recursos necessários à execução do disposto no artigo 1º serão provenientes de anulações parciais de dotações orçamentárias, 

indicadas no Anexo II, de excesso de arrecadação, indicadas no Anexo III, e de superávit financeiro apurado no balanço patrimonial do 

exercício de 2017 nas fontes 0270 – Recursos da Previdência e 0271 – Arrecadado pelo Órgão. 

 

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

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO NATUREZA F VALOR

01.000 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO 

ESPÍRITO SANTO01.101 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO 

ESPÍRITO SANTO011220801.2002 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA ALES

   Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 3.1.90 0101 2.500.000,00         

012720801.0046 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA 

COMPLEMENTARObrigações patronais 3.1.91 0101 7.500.000,00         

05.000 MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO 

ESPÍRITO SANTO

05.101 MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO 

ESPÍRITO SANTO

03.091.0613.4058 REMUNERAÇÃO E ENCARGOS SOCIAIS DOS 

MEMBROS DO MPES

Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil 3.1.90 0101 10.000.000,00       

10.000 GOVERNADORIA DO ESTADO

10.101 SECRETARIA DA CASA CIVIL

04.122.0800.2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 

SOCIAIS

Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil 3.1.90 0101 140.679,00            

Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil, 

ressarcimento de despesas de pessoal 

requisitado, e obrigações patronais 3.1.90 0301 59.321,00              

10.104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE 

COMUNICAÇÃO SOCIAL

04.122.0204.2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 

SOCIAIS

Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil, 

obrigações patronais, e indenizações e 

restituições trabalhistas 3.1.90 0101 270.000,00            

Obrigações patronais 3.1.91 0101 15.000,00              

10.109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO

04.122.0800.2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 

SOCIAIS

Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil 3.1.90 0101 154.175,00            

Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil 3.1.90 0301 730.176,00            

16.000 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

16.101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

03.122.0740.2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 

SOCIAIS

Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil 3.1.90 0101 3.700.000,00         

Obrigações patronais 3.1.91 0101 600.000,00            

27.000 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E 

PLANEJAMENTO

27.201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES

04.122.0562.2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 

SOCIAIS

Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil, e 

obrigações patronais 3.1.90 0301 623.825,00            

Obrigações patronais 3.1.91 0301 7.963,00                

04.272.0002.0110 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA 

COMPLEMENTAR

Obrigações patronais 3.1.91 0301 639.000,00            

CRÉDITO SUPLEMENTAR          -          ANEXO I          -          SUPLEMENTAÇÃO
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28.000 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E 

RECURSOS HUMANOS

28.203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 

E COMUNICAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO

04.122.0650.2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 

SOCIAIS

Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil, e 

obrigações patronais 3.1.90 0101 407.608,00            

Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil, e 

obrigações patronais 3.1.90 0301 385.702,00            

31.000 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, 

ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA

31.101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, 

ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA

20.122.0800.2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 

SOCIAIS

Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil 3.1.90 0101 5.642,00                

Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil 3.1.90 0301 268.288,00            

31.203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO 

SANTO

20.122.0006.2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 

SOCIAIS

Obrigações patronais 3.1.90 0301 200.000,00            

32.000 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, 

TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO 

PROFISSIONAL

32.101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, 

TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO 

PROFISSIONAL

19.122.0800.2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 

SOCIAIS

Contratação por tempo determinado 3.1.90 0301 245.000,00            

Obrigações patronais 3.1.91 0301 30.000,00              

36.000 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, 

HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO

36.101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, 

HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO

15.122.0800.2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 

SOCIAIS

Contratação por tempo determinado, 

vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil, e 

obrigações patronais 3.1.90 0101 213.323,00            

Contratação por tempo determinado 3.1.90 0301 11.677,00              

37.000 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO

37.101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO

23.122.0800.2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 

SOCIAIS

Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil, e 

obrigações patronais 3.1.90 0101 155.061,00            

Obrigações patronais 3.1.90 0301 24.939,00              

39.000 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER

39.101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E 

LAZER

27.122.0159.2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 

SOCIAIS

Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil, e 

obrigações patronais 3.1.90 0301 150.000,00            
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40.000 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA

40.101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA

13.122.0800.2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 

SOCIAIS

Contratação por tempo determinado, e 

vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil 3.1.90 0301 402.000,00            

Obrigações patronais 3.1.91 0301 20.000,00              

41.000 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E 

RECURSOS HÍDRICOS

41.202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS

18.122.0018.2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 

SOCIAIS

Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil, 

e obrigações patronais 3.1.90 0301 337.548,80            

Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil,  

eobrigações patronais 3.1.90 0101 21.951,20              

Obrigações patronais 3.1.91 0101 53.000,00              

42.000 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

42.101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

12.361.0858.4347 FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DE ENSINO 

FUNDAMENTAL

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

3.3.90 0102 100.000,00            

12.362.0858.4348 FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DE ENSINO 

MÉDIO

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

3.3.90 0102 100.000,00            

12.361.0858.8675 SERVIÇOS DE LIMPEZA E VIGILÂNCIA PARA AS 

ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL

Locação de Mão de Obra 3.3.90 0102 11.000.000,00       

12.362.0858.8677 SERVIÇOS DE LIMPEZA E VIGILÂNCIA PARA AS 

ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO

Locação de Mão de Obra 3.3.90 0102 10.194.318,00       

44.000 SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

44.901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

10.122.0800.2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

Auxílio-alimentação 3.3.90 0101 400.000,00            

10.122.0800.2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 

SOCIAIS

Contratação por tempo determinado 3.1.90 0101 6.875.000,00         

10.302.0030.2209 APOIO FINANCEIRO ÀS AÇÕES DE SAÚDE COM 

ENTES E INSTITUIÇÕES PARCEIRAS

Contribuições 3.3.40 0101 700.000,00            

10.302.0030.4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 

DE SAÚDE

Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica, 

e sentenças judiciais 3.3.90 0101 9.300.000,00         

45.000 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA 

PÚBLICA E DEFESA SOCIAL

45.103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO

06.122.0004.2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 

SOCIAIS

Vencimentos e vantagens fixas - pessoal 

militar 3.1.90 0101 44.493.085,00       

Vencimentos e vantagens fixas - pessoal 

militar 3.1.90 0301 1.457.178,86         
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45.202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

06.272.0002.0110 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA 

COMPLEMENTAR

Obrigações patronais 3.1.91 0271 940.000,00            

06.122.0800.2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

Outros serviços de terceiros - Pessoa Jurídica

3.3.90 0671 2.300.000,00         

06.125.0154.4511 REGISTRO E EXPEDIÇÃO DE CARTEIRA NACIONAL 

DE HABILITAÇÃO

Outros serviços de terceiros - Pessoa Jurídica

3.3.90 0671 3.900.000,00         

06.126.0154.2193 GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA 

E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 

DO DETRAN

Serviços de tecnologia da informação e 

comunicação - Pessoa Jurídica 3.3.91 0671 1.650.000,00         

46.000 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA

46.202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E 

DEFESA DO CONSUMIDOR

14.122.0068.2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS 

SOCIAIS

Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil 3.1.90 0301 160.000,00            

14.122.0068.2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

Outros serviços de terceiros - pessoa física 3.3.90 0301 12.678,00              

46.903 FUNDO PENITENCIÁRIO ESTADUAL

14.421.0021.3809 MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO 

SISTEMA PENITENCIÁRIO ESTADUAL

Equipamentos e material permanente 4.4.90 0101 1.838.819,73         

60.000 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES 

DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

60.210 FUNDO FINANCEIRO

09.272.0002.0119 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA DEFENSORIA 

PÚBLICA

Aposentadoria do RPPS, Reserva Remunerada 

e Reforma dos Militares 3.1.90 0270 495.000,00            

09.272.0002.0124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS 

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES

Aposentadoria do RPPS, Reserva Remunerada 

e Reforma dos Militares, Pensões do RPPS e 

do Militar 3.1.90 0270 4.690.000,00         

09.272.0002.0125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS 

UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER 

EXECUTIVO

Aposentadoria do RPPS, Reserva Remunerada 

e Reforma dos Militares, Pensões do RPPS e 

do Militar 3.1.90

0270 11.040.000,00       

3.1.90 0670 31.900.000,00       

09.272.0002.0683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA 

DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

Aposentadoria do RPPS, Reserva Remunerada 

e Reforma dos Militares
3.1.90 0270 300.000,00            

09.272.0002.0684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO 

FUNDEB/SEDU

Aposentadoria do RPPS, Reserva Remunerada 

e Reforma dos Militares, Pensões do RPPS e 

do Militar 

3.1.90 0270 1.200.000,00         

3.1.90 0670 50.600.000,00       
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09.272.0002.0729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO 

ESTADUAL DE SAÚDE

Aposentadoria do RPPS, Reserva Remunerada 

e Reforma dos Militares
3.1.90 0270 13.900.000,00       

80.000 ENCARGOS GERAIS DO ESTADO

80.101 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA 

SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E 

RECURSOS HUMANOS

04.272.0002.0110 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA 

COMPLEMENTAR

Obrigações patronais 3.1.91 0101 22.000.000,00       

80.102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA 

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

28.846.0901.0116 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 3.1.90 0101 46.000.000,00       

Sentenças Judiciais

TOTAL 307.417.958,59 
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R$

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO NATUREZA F VALOR

10.000 GOVERNADORIA DO ESTADO

10.101 SECRETARIA DA CASA CIVIL

04.122.0800.2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 3.3.90 0101 140.679,00            

10.104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE 

COMUNICAÇÃO SOCIAL

04.122.0204.2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 3.3.90 0101 285.000,00            

10.109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO

04.122.0800.2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 3.3.90 0101 110.175,00            

22.000 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

22.101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

04.122.0615.1068 MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DA 

INFRAESTRUTURA FAZENDÁRIA 4.4.90 0101 35.481,64              

04.122.0615.1076 AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA 

INFRAESTRUTURA FÍSICA DA SEFAZ 4.4.90 0101 27.180,56              

04.126.0615.1191 MODERNIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO PARQUE 

TECNOLÓGICO FAZENDÁRIO 4.4.90 0301 819.119,33            

28.000 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E 

RECURSOS HUMANOS

28.203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA 

INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

04.122.0650.2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 3.3.90 0101 322.050,00            

04.126.0650.1281 INFRAESTRUTURA DE HARDWARE E 

SOFTWARE 3.3.90 0101 5.000,00                

04.126.0650.3280 INFOVIAS CAPIXABAS 4.4.90 0301 384.993,00            

30.000 SECRETARIA DE ESTADO DE 

DESENVOLVIMENTO

30.101 SECRETARIA DE ESTADO DE 

DESENVOLVIMENTO

22.661.0013.1308 IMPLANTAÇÃO DE POLOS EMPRESARIAIS 3.3.90 0101 63.028,00              

22.661.0013.2309 GESTÃO DE POLOS EMPRESARIAIS 3.3.90 0101 13.763,00              

23.122.0800.2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 3.3.90 0101 91.821,00              

3.3.90 0301 24.133,00              

4.4.90 0301 80.672,00              

23.691.0013.8291 PROMOÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS PARA 

O FORTALECIMENTO DA ECONOMIA 

ESTADUAL 3.3.90 0101 10.000,00              

23.691.0013.8295 ATRAÇÃO, RETENÇÃO E PROMOÇÃO DE 

OPORTUNIDADE DE NEGÓCIOS 3.3.90 0101 47.000,00              

35.000 SECRETARIA DE ESTADO DOS 

TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS

35.101 SECRETARIA DE ESTADO DOS 

TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS

26.451.0859.1019 APOIO E IMPLEMENTAÇÃO DE 

INTERVENÇÕES DE MOBILIDADE URBANA

4.4.90 0101 1.648.816,58         

26.453.0859.1075 MELHORIA DA MOBILIDADE METROPOLITANA

4.4.90 3101 1.300.000,00         

26.121.0595.1443 ELABORAÇÃO DE ESTUDOS, PROJETOS E 

PLANOS DE LOGÍSTICA DE TRANSPORTES 4.4.90 3101 100.000,00            

26.122.0800.2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 4.4.90 0101 31.183,42              

CRÉDITO SUPLEMENTAR          -          ANEXO II          -          ANULAÇÃO
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37.000 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO

37.101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO

23.122.0800.2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 4.4.90 0101 98.658,16              

3.3.90 0101 453.106,58            

23.695.0113.6570 PROMOÇÃO DA ATIVIDADE TURÍSTICA 

CAPIXABA 3.3.40 0101 100.000,00            

3.3.50 0101 199.000,00            

3.3.90 0101 50.243,79              

39.000 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E 

LAZER

39.101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E 

LAZER

27.811.0159.2249 PROMOÇÃO E APOIO A JOGOS, EVENTOS E 

ATLETAS DE RENDIMENTO 3.3.90 0301 150.000,00            

40.000 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA

40.101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA

13.391.0029.1608 PRESERVAÇÃO DE BENS CULTURAIS 4.4.50 0301 600.000,00            

4.4.90 0101 509.833,14            

13.392.0029.2303 PROMOÇÃO DA DIVERSIDADE E DIFUSÃO 

CULTURAL 4.4.90 4301 145.745,25            

40.102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO 

ESPÍRITO SANTO

13.122.0169.2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 4.4.90 0301 8.099,00                

13.122.0169.1011 AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E 

REFORMA DE IMÓVEIS 4.4.90 0301 58.671,00              

41.000 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO 

AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS

41.101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO 

AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS

18.544.1000.1090 ATUAÇÃO INTEGRADA DE RECURSOS 

HÍDRICOS E GESTÃO DE RISCOS E 

DESASTRES 4.4.90 1301 388.048,28            

18.541.1000.1091 RECUPERAÇÃO DE MANANCIAIS E 

RESTAURAÇÃO DA COBERTURA FLORESTAL - 

REFLORESTAR 4.4.90 1301 100.000,00            

42.000 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

42.101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

12.272.0002.0110 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA 

COMPLEMENTAR 3.1.91 0102 11.860.000,00       

12.122.0721.2006 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS 

TÉCNICOS: ADMINISTRATIVOS E 

PEDAGÓGICOS DAS UNIDADES CENTRAL E 

REGIONAIS 3.1.90 0102 407.678,00            

12.361.0858.2087 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO 

MAGISTÉRIO - ENSINO FUNDAMENTAL 3.1.90 0102 3.790.890,00         

12.362.0858.2088 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO 

MAGISTÉRIO - ENSINO MÉDIO 3.1.90 0102 987.708,00            

12.362.0858.2174 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO 

MAGISTÉRIO DAS ESCOLAS EM TURNO 

ÚNICO (ESCOLA VIVA) 3.1.90 0102 100.000,00            

12.366.0858.2181 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS 

ADMINISTRATIVOS - EDUCAÇÃO DE JOVENS E 

ADULTOS - ENSINO MÉDIO 3.1.90 0102 10.600,00              

12.122.0011.6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE 

PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 3.3.90 0101 450.000,00            
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12.367.0858.6669 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS 

CUIDADORES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 3.1.90 0102 44.000,00              

12.367.0858.6671 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO 

MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO ESPECIAL 3.1.90 0102 450.000,00            

12.306.0858.6684 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 3.3.90 0101 14.800.642,00       

12.363.0855.6688 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA 

EDUCAÇÃO TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO 3.1.90 0102 5.000,00                

12.366.0858.8085 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO 

MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO DE JOVENS E 

ADULTOS (ENSINO FUNDAMENTAL) 3.1.90 0102 10.000,00              

12.366.0858.8086 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO 

MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO DE JOVENS E 

ADULTOS (ENSINO MÉDIO) 3.1.90 0102 77.800,00              

12.126.0721.8651 MODERNIZAÇÃO E GESTÃO DA TECNOLOGIA 

DA INFORMAÇÃO NA EDUCAÇÃO

3.3.90 0102 260.000,00            

42.901 FUNDO ESTADUAL DE APOIO À 

AMPLIAÇÃO E MELHORIA DAS CONDIÇÕES 

DE OFERTA DA EDUCAÇÃO INFANTIL NO 

ESPÍRITO SANTO

12.365.0721.2014 COOPERAÇÃO ESTADO/MUNICÍPIOS NA 

IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS DE 

EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL 4.4.40 0102 25.000.000,00       

44.000 SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

44.901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

10.122.0800.2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 3.3.90 0104 400.000,00            

10.122.0800.2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E 

ENCARGOS SOCIAIS 3.1.91 0104 6.875.000,00         

10.843.0904.0702 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS SOBRE 

OPERAÇÕES DE CRÉDITOS INTERNAS 

CONTRATADAS PARA ATENDER AÇÕES E 

SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE 4.6.90 0104 4.100.000,00         

45.000 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA 

PÚBLICA E DEFESA SOCIAL

45.101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA 

PÚBLICA E DEFESA SOCIAL

06.181.0004.1736 CONSTRUÇÃO, REFORMA E PADRONIZAÇÃO 

DE UNIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA 4.4.90 0101 86.200,00              

4.4.90 4101 34.000,00              

3.3.90 0301 67.066,00              

4.4.90 0301 772.097,98            

06.182.0059.3004 MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DA 

DEFESA SOCIAL

4.4.90 0101 10.000,00              

4.4.90 4301 102.056,82            

45.202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

06.122.0800.2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E 

ENCARGOS SOCIAIS 3.1.90 0271 500.000,00            

3.1.91 0271 440.000,00            

46.000 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA

46.101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA

14.421.0021.2253 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS 3.3.90 0101 1.838.819,73         
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48.000 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS 

HUMANOS

48.101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS 

HUMANOS

14.422.0004.1085 IMPLANTAÇÃO DO PROJETO SEGURANÇA 

CIDADÃ 3.3.90 4301 926.581,00            

14.422.0016.1088 IMPLEMENTAÇÃO DOS NÚCLEOS DO 

OCUPAÇÃO SOCIAL 3.3.90 0301 1.138.014,00         

60.000 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS 

SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO

60.201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS 

SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO

09.122.0002.1008 CONSTRUÇÃO E/OU AQUISIÇÃO DA NOVA 

SEDE DO IPAJM 3.3.90 0270 7.400.000,00         

4.4.90 0270 8.500.000,00         

09.122.0002.2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 4.4.90 0270 350.000,00            

28.846.0901.0116 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 3.1.90 0270 1.805.000,00         

3.3.90 0270 995.000,00            

60.210 FUNDO FINANCEIRO

09.272.0002.0019 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO 

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO 

ESPÍRITO SANTO 3.1.90 0270 1.980.000,00         

09.272.0002.0059 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO 

MINISTÉRIO PÚBLICO 3.1.90 0270 5.600.000,00         

28.846.0901.0116 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 3.1.91 0270 1.000.000,00         

3.3.91 0270 2.000.000,00         

09.272.0002.0126 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO PODER 

JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

3.1.90 0270 995.000,00            

09.272.0002.0127 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DOS 

CARTÓRIOS NÃO OFICIALIZADOS DO PODER 

JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

3.1.90 0270 1.000.000,00         

80.000 ENCARGOS GERAIS DO ESTADO

80.101 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA 

SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E 

RECURSOS HUMANOS

04.122.0003.0114 RESERVA PARA O PAGAMENTO DE PESSOAL 

DECORRENTE DE PROVIMENTOS POR MEIO 

DE CONCURSO PÚBLICO 3.1.90 0101 4.455.061,00         

80.102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA 

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

04.122.0008.2211 PARCERIA PÚBLICO PRIVADA - FAÇA FÁCIL 3.3.67 0101 2.900.000,00         

TOTAL 122.925.715,26 
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Mensagem nº 125/2018 
 

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa 

Deputado Erick Musso 

 

Encaminho à apreciação da Assembleia Legislativa o incluso Projeto de Lei que “Autoriza o Poder Executivo a criar a sociedade de 

economia mista denominada Companhia de Gás do Espírito Santo S.A. (ES GÁS) e dá outras providências”. 

A proposta visa recuperar a segurança jurídica e a previsibilidade do negócio de distribuição de gás canalizado no Estado, com adoção de um 

modelo contratual e regulatório que reflita as melhores práticas do mercado atual, sendo conveniente e oportuno ao interesse público a 

tentativa de firmar acordo nas ações judiciais que se encontram em curso (Ação Popular nº 0014046-21.2003.8.08.0024 e o Mandado de 

Segurança nº 0018374-12.2016.8.08.0000), envolvendo o contrato de concessão de gás canalizado firmado em 1993. 

A eventual insistência em prosseguir com as ações judiciais ora em curso poderia acarretar, em tese, o reconhecimento da expectativa de 

direito de uma parte em detrimento da outra, algo que, todavia, demandará um prazo que não se faz previsível e que tem o condão de 

acentuar as incertezas que atualmente são experimentadas pelas partes contratantes e pelo mercado consumidor. 

Considera-se que a solução conciliatória apresenta as seguintes vantagens: (i) o Estado criaria uma empresa estatal para explorar os serviços 

de distribuição de gás canalizado, sem a necessidade efetivamente de desembolsar recursos financeiros que se afiguram sobremaneira 

escassos; (ii) a insegurança jurídica acarretada pelos litígios ora em curso seria substituída por um acordo hábil a restabelecer a estabilidade 

do negócio; (iii) o contrato atual celebrado em 1993, teria suas cláusulas substituídas por uma nova regulação e por um ajuste mais aderente 

com o interesse dos usuários; e, (iv) de uma situação em que o Estado está vinculado a um contrato potencialmente litigioso por mais vinte e 

cinco anos, passa-se a uma nova circunstância em que o Estado explorará os serviços de distribuição de gás canalizado, preservando sua 

condição de titular do serviço, mas, para além disso, passando a ser proprietário de uma empresa estatal, sem que faça desembolso de 

numerário e podendo obter dividendos. Em síntese, substitui-se um litígio, uma mera expectativa de direito que encontra resistência 

contenciosa, por um negócio mais previsível e potencialmente vantajoso para a sociedade. 

O caso concreto revela a incidência do caput do artigo 25 da Lei de Licitações, combinado com o artigo 28, § 3º, inciso II e §4º da Lei 

Federal nº 13.303/2016 (Lei das Estatais) na medida em que as circunstâncias fáticas e econômicas presentes na presente espécie estão a 

caracterizar que a Petrobras Distribuidora S.A. detém características particulares que evidencia uma “oportunidade de negócio definida e 

específica”, hábil a justificar a inviabilidade de procedimento competitivo para fins de escolha, pelo Estado, do sócio a figurar na sociedade 

de economia mista. 

Diante das relevantes considerações acima expostas, Senhor Presidente e Senhores Deputados, solicito o empenho de Vossas Excelências no 

sentido de aprovar o presente Projeto de Lei. 

 

Vitória, 31 de agosto de 2018. 

 

PAULO CESAR HARTUNG GOMES 

Governador do Estado 

 

PROJETO DE LEI Nº 273/2018 

ÓRGÃO: 80.000 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 80.102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

R$

ESF. DESDOBRAMENTO FONTE
CATEGORIA 

ECONÔMICA

1 - RECEITAS CORRENTES FIS 94.142.243,33        

FIS 82.303.423,60   

FIS 82.303.423,60   

FIS 82.303.423,60   

FIS 82.303.423,60         

17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES FIS 11.838.819,73   

FIS 11.838.819,73   

FIS 11.838.819,73   

FIS 11.838.819,73       

TOTAL 94.142.243,33    

172 - TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS

1721 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO

172122 - TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO 

FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS 

NATURAIS

ANEXO III                  -                  EXCESSO DE ARRECADAÇÃO

ESPECIFICAÇÃO

11 - RECEITA TRIBUTÁRIA

111 - IMPOSTOS

1113 - IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO

111302 - IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À 

CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTAÇÕES 

DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL E 

INTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO
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Autoriza o Poder Executivo a criar a sociedade de economia mista denominada Companhia de Gás do Espírito Santo (ES GÁS) e dá 

outras providências. 

 

CAPÍTULO I 

Da autorização para criação da sociedade de sociedade mista 

 

Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a criar sociedade de economia mista, sob a forma de sociedade anônima, denominada Companhia 

de Gás do Espírito Santo (ES GÁS), vinculada à Secretaria de Estado de Desenvolvimento (SEDES), com prazo de duração coincidente com 

a vigência do respectivo contrato de concessão de distribuição de gás canalizado.  

 

Parágrafo único. A ES GÁS terá foro em Vitória e o local de sua sede será definido no Estatuto.  

 

Art. 2º A ES GÁS terá por objetivo a exploração dos serviços de gás canalizado e demais atividades correlatas e afins, para a utilização por 

todo o segmento do mercado consumidor, seja como matéria-prima, seja para geração de energia ou outras finalidades e usos possibilitados 

pelos avanços tecnológicos. 

 

Art. 3º A ES GÁS terá como sócios o Estado do Espírito Santo, como controlador, e a Petrobrás Distribuidora S.A. – BR Distribuidora. 

 

§ 1º A recepção da BR Distribuidora como sócia ocorrerá com fundamento no caput do artigo 25 da Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 

1993, combinado com o artigo 28, § 3º, inciso II e §4º da Lei Federal nº 13.303, de 30 de junho de 2016 (Lei das Estatais). 

 

§ 2º O Estado deterá, obrigatoriamente, a qualquer tempo, pelo menos 51% (cinquenta e um por cento) do capital social votante. 

 

§ 3º Fica autorizada a emissão de ações preferenciais que, conjuntamente com as ações ordinárias, deverão refletir de forma fidedigna a 

participação de cada sócio na constituição do capital da sociedade de economia mista. 

 

§ 4º O capital social da ES GÁS será representado por ações ordinárias e preferenciais. 

 

§ 5º O Acordo de Acionistas da ES GÁS terá por finalidade garantir, mediante gestão compartilhada, a eficiente condução dos negócios e a 

adequada rentabilidade dos investimentos realizados, prevendo, inclusive, as condições para alienação total ou parcial das ações, observada a 

legislação em vigor. 

 

§ 6º A eventual aceitação de outros sócios se dará mediante processo público de escolha, devidamente submetido ao controle social, e com 

adesão, pelos novos sócios, ao acordo de acionistas vigente. 

 

§ 7º A composição societária da ES GÁS, na data de sua constituição, será a seguinte: 

 

I - em relação ao Estado, sua participação corresponderá ao valor estabelecido para a outorga do direito de exploração do serviço de 

distribuição de gás canalizado; 

 

II - em relação à BR Distribuidora, sua participação corresponderá a seu quantum indenizatório, que é composto pelas seguintes parcelas: 

 

a) média aritmética simples entre: 

 

o valor dos ativos reversíveis não depreciados, calculado de acordo com a metodologia estabelecida na “Resolução ARSP nº 003/2016” e 

deduzido dos créditos reivindicados pela Agência de Regulação dos Serviços Públicos-ARSP em função da execução do contrato de 

concessão firmado em 1993 e;  

 

o valor dos ativos reversíveis calculado de acordo com a metodologia do “Valor Novo de Reposição” acrescido dos créditos reivindicados 

pela BR Distribuidora em função da execução do contrato de concessão firmado em 1993. 

 

b) ressarcimento dos gastos incorridos para realização do serviço de modelagem do plano de negócios para a nova concessão e estudos 

técnicos que viabilizaram o encerramento da controvérsia, que tiverem sido previamente submetidos ao regramento licitatório da BR 

Distribuidora. 

 

§ 8º Os ativos revertidos e originados do contrato de concessão celebrado em 1993 serão integralizados pelo Estado na ES GÁS. 

 

§ 9º Os bens da ES GÁS serão compostos pelo valor dos ativos empregados na prestação do serviço concedido, somado ao valor da outorga 

estabelecida pelo Estado e capital de giro inicial. 

 

Art. 4º A ES GÁS sujeitar-se-á ao regime jurídico próprio das empresas privadas, inclusive quanto aos direitos e obrigações civis, 

comerciais, trabalhistas e tributários.  

 

Art. 5º A ES GÁS será dirigida por um Conselho de Administração e uma Diretoria Executiva.  
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Art. 6º O Conselho de Administração será constituído por 8 (oito) membros eleitos pela Assembleia Geral. 

 

§ 1º Os conselheiros terão um prazo de gestão de 2 (dois) anos, admitida 3 (três) reconduções consecutivas. 

 

§ 2º O funcionamento e as atribuições do Conselho de Administração serão definidos no Estatuto.  

 

Art. 7º A Diretoria Executiva será composta por 3 (três) membros, sendo 1 (um) Diretor-Presidente, 1 (um) Diretor de Operações e 1 (um) 

Diretor Administrativo-Financeiro, todos eleitos pelo Conselho de Administração para um prazo de gestão unificado de 2 (dois) anos, sendo 

admitidas, no máximo, 3 (três) reconduções consecutivas. 

 

Parágrafo único.  O Diretor-Presidente será indicado pelo Estado, o Diretor de Operações será indicado pela BR Distribuidora e o Diretor 

Administrativo-Financeiro será indicado em comum acordo pelos sócios.  

 

Art. 8º Os membros da Diretoria Executiva e do Conselho de Administração deverão ter reputação ilibada e notório conhecimento, devendo 

ser atendidos, alternativamente, um dos requisitos das alíneas “a”, “b” e “c” do inciso I e, cumulativamente, os requisitos dos incisos II e III:  

 

I - ter experiência profissional de, no mínimo:  

 

a) 10 (dez) anos, no setor público ou privado, na área de atuação da ES GÁS ou em área conexa àquela para a qual forem indicados em 

função de direção superior; ou  

 

b) 4 (quatro) anos ocupando pelo menos um dos seguintes cargos:  

1. cargo de direção ou de chefia superior em empresa de porte ou objeto social semelhante ao da ES GÁS, entendendo-se como cargo de 

chefia superior aquele situado nos 2 (dois) níveis hierárquicos não estatutários mais altos da empresa;  

2. cargo em comissão ou função de confiança equivalente a QCE-03 ou superior, no setor público;  

3. cargo de docente ou de pesquisador em áreas de atuação da ES GÁS;  

 

c) 4 (quatro) anos de experiência como profissional liberal em atividade direta ou indiretamente vinculada à área de atuação da ES;  

 

II - ter formação acadêmica compatível com o cargo para o qual foi indicado; e  

 

III - não se enquadrar nas hipóteses de inelegibilidade previstas nas alíneas do inciso I do caput do art. 1o da Lei Complementar Federal no 

64, de 18 de maio de 1990, com as alterações introduzidas pela Lei Complementar Federal no 135, de 04 de junho de 2010.  

 

§1º É vedada a indicação, para o Conselho de Administração e para a Diretoria Executiva:  

 

I - de representante do órgão regulador ao qual a ES GÁS está sujeita, de Ministro de Estado, de Secretário de Estado, de Secretário 

Municipal, de titular de cargo, sem vínculo permanente com o serviço público, de natureza especial ou de direção e assessoramento superior 

na administração pública, de dirigente estatutário de partido político e de titular de mandato no Poder Legislativo de qualquer ente da 

federação, ainda que licenciados do cargo;  

 

II - de pessoa que atuou, nos últimos 36 (trinta e seis) meses, como participante de estrutura decisória de partido político ou em trabalho 

vinculado a organização, estruturação e realização de campanha eleitoral;  

 

III - de pessoa que exerça cargo em organização sindical;  

 

IV - de pessoa que tenha firmado contrato ou parceria, como fornecedor ou comprador, demandante ou ofertante, de bens ou serviços de 

qualquer natureza, com a pessoa político-administrativa controladora da ES GÁS ou com a própria ES GÁS em período inferior a 3 (três) 

anos antes da data de nomeação;  

 

V - de pessoa que tenha ou possa ter qualquer forma de conflito de interesse com a pessoa político-administrativa controladora da ES GÁS 

ou com a própria ES GÁS.  

 

2º O funcionamento e as atribuições da Diretoria Executiva serão definidos no Estatuto.  

 

3º As decisões colegiadas da Diretoria Executiva serão tomadas pela maioria absoluta de seus membros. 

 

Art. 9º Será realizada avaliação de desempenho, individual e coletiva, de periodicidade anual, dos administradores e dos membros de 

comitês, observados os seguintes quesitos mínimos:  

 

I - exposição dos atos de gestão praticados, quanto à licitude e à eficácia da ação administrativa;  

II - contribuição para o resultado do exercício; e 

III - consecução dos objetivos estabelecidos no plano de negócios e atendimento à estratégia de longo prazo. 

 

http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/LEIS/LCP/Lcp64.htm#art1i
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/LEIS/LCP/Lcp64.htm#art1i
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/LEIS/LCP/Lcp64.htm#art1i
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Art. 10.  A ES GÁS terá um Conselho Fiscal, constituído por 03 membros, que exercerá suas atribuições de modo permanente e serão eleitos 

pela Assembleia Geral. 

 

§ 1º Os conselheiros terão um prazo de gestão de 2 (dois) anos, admitidas 2 (duas) reconduções consecutivas.  

 

§ 2º O funcionamento e as atribuições do Conselho Fiscal serão definidos no Estatuto. 

 

Art. 11.  O Comitê de Auditoria Estatutário, órgão independente de caráter consultivo e permanente, de assessoramento ao Conselho de 

Administração, será composto por 3 membros, em sua maioria independentes, eleitos para o mandato de 2 (dois) anos, não coincidente para 

cada membro, admitida 1 (uma) recondução.  

 

Art. 12. Os aspectos referentes a composição, organização, atribuições, competência, normas de funcionamento e demais disposições 

referentes à ES GÁS, serão definidas e detalhadas em seu Estatuto Social, observadas as regras expostas na presente Lei, as disposições da 

Lei Federal nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 (Lei das Sociedades Anônimas), da Lei Federal nº 13.303, de 2016 (Lei das Estatais) e das 

demais normas que lhe forem aplicáveis. 

 

Art. 13.  O regime de pessoal da ES GÁS será o previsto no Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943 - Consolidação das Leis do 

Trabalho (CLT), condicionada a contratação à prévia aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos.  

 

Parágrafo único. Iniciada a operação da ES GÁS e enquanto não forem feitas as admissões de pessoal na forma da Lei, tanto o Estado como 

a BR Distribuidora poderão ceder servidores e empregados de seus respectivos quadros de pessoal visando à continuidade do serviço público 

concedido, competindo à ES GÁS efetuar o reembolso aos sócios cedentes. 

 

CAPÍTULO II 

Do contrato de concessão para a distribuição de gás canalizado 

 

Art. 14. Fica outorgada à ES GÁS a concessão para explorar os serviços de gás canalizado em todo o território do Estado do Espírito Santo, 

com exclusividade de distribuição, pelo prazo de 25 anos, nos moldes do contrato de concessão a ser firmado. 

 

§ 1º O prazo a que se refere o caput terá início da assinatura do contrato de concessão com a ES GÁS. 

 

§ 2º O contrato de concessão deverá adotar as seguintes práticas de regulação: 

 

I - metodologia de price cap, de modo a fixar preço teto da tarifa e a incentivar a eficiência dos custos, sendo que a tarifa será calculada pela 

ARSP considerando que o Fluxo de Caixa Livre da Concessão deve ter Valor Presente Líquido igual a zero, utilizando a metodologia 

Weighted Average Cost of Capital - WACC, aprovada como taxa de desconto; 

 

II – plano de investimentos aprovado previamente pela ARSP de acordo com as normas regulatórias e contrato de concessão; 

 

III – programa de incentivo a conversões de equipamentos e instalações ao uso do gás natural nos segmentos residencial e comercial 

observado o equilíbrio econômico-financeiro da concessão; 

 

IV – as revisões tarifárias deverão contemplar a previsão de volume de gás, custos e o plano de investimentos para ciclos tarifários de 05 

(cinco) anos; 

 

V – cálculo da tarifa considerando os gastos eficientes da concessão (Operational Expenditure - OPEX), a depreciação dos investimentos em 

serviço e a amortização da outorga; 

 

VI – proibição de remuneração sobre os custos (OPEX);  

 

VII - remuneração segundo a metodologia WACC, em patamar compatível com as práticas atuais de mercado, incidente sobre o 

investimento (Capital Expenditure - CAPEX), a outorga, e a Necessidade de Capital de Giro (NCG); 

 

VIII - sobre as Obras em Andamento serão acrescidos os valores relativos ao WACC durante o período de construção; 

 

IX – WACC real calculado para o primeiro Ciclo Tarifário em 9,96% ao ano, após impostos; 

 

X – no Fluxo de Caixa Livre da Concessão, deverão ser utilizados valores de depreciação e amortização conforme regramento da legislação 

fiscal vigente; 

 

XI – previsão de metodologia de reequilíbrio econômico financeiro contemplando a matriz de riscos da concessão; e 

 

XII – cobrança de outorga pelo Estado em patamar que não prejudique a economicidade tarifária, entendida esta como a tarifa de distribuição 

usualmente praticada pelas distribuidoras de gás canalizado no país. 
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CAPÍTULO III 

Da autorização para celebração de acordo para encerrar as demandas judiciais atreladas ao contrato de concessão de gás canalizado 

firmado em 1993 

 

Art. 15. Fica autorizada a celebração de acordo para encerrar a Ação Popular nº 0014046-21.2003.8.08.0024 e o Mandado de Segurança nº 

0018374-12.2016.8.08.0000, atrelados ao contrato de concessão de gás canalizado firmado em 1993, restando ratificados os atos já 

praticados até momento da publicação desta Lei com o objetivo de pôr fim aos litígios. 

Art. 16. A indenização devida à BR Distribuidora em razão da extinção de contrato de concessão de distribuição do gás canalizado firmado 

em 1993, nos moldes do art. 59, parágrafo único, da Lei nº 8.666, de 1993, será calculada nos termos do art. 3º, § 7º, II da presente Lei. 

Art. 17. O valor da indenização devida à BR Distribuidora, de que trata o artigo 16 da presente Lei, será obrigatoriamente quitado pelo 

Estado mediante a participação societária na ES GÁS, na forma como definida nesta Lei. 

Art. 18. Os valores que consubstanciarão as respectivas participações societárias serão definidos mediante prévia manifestação técnica e 

independente da ARSP e deverão ser homologados no âmbito do acordo a ser firmado, nos termos deste Capítulo, assegurada a ampla 

transparência da memória de cálculo, a ser disponibilizada em sítio oficial na internet. 

Parágrafo único. Os valores a que refere o caput deste artigo serão atualizados na data da efetiva implantação da ES GÁS, devendo ser 

computados, naquela data, eventuais adiantamentos financeiros supervenientes à publicação desta Lei, tais como o aporte de capital de giro 

por um sócio em valor superior ao aportado pelo outro sócio. 

Art. 19. A celebração do acordo implicará no reconhecimento expresso da inexistência de quaisquer outros créditos, determinados ou 

determináveis, advindos da execução do contrato de concessão firmado em 1993 ou da indenização prevista em Leis, exceto quanto a 

eventuais créditos e direitos tributários não explicitados no acordo, que receberão o tratamento previsto na legislação estadual vigente. 

 

CAPÍTULO IV 

Disposições finais 

 

Art. 20. Uma vez recebida a indenização pela BR Distribuidora, nos termos previstos nesta Lei, os ativos adquiridos durante a vigência do 

contrato de concessão celebrado em 1993 serão considerados revertidos ao Estado e, portanto, não ensejarão nenhuma outra indenização seja 

em favor da BR Distribuidora ou de terceiros, ao passo em que os ativos adquiridos após o início da vigência do novo contrato de concessão 

serão considerados como ativos reversíveis. 

Art. 21. Os serviços de distribuição de gás canalizado não sofrerão solução de continuidade até que a ES GÁS assuma a execução do objeto, 

de modo que caberá à BR Distribuidora a responsabilidade pela continuidade dos serviços, devendo ser remunerada de acordo com os 

parâmetros contratuais então vigentes. 

Art. 22.  A presente lei não implica, para o Estado ou para a BR, a obrigação de se abandonar posições jurídicas defendidas no bojo das 

ações judiciais em curso, até que a sociedade de economia mista seja criada. 

 

Art. 23. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 

 

PROJETO DE LEI Nº 322/2018 
 

“Revoga a alínea “p” do inciso II, do art. 20 da Lei n˚ 7.000 de 27 de dezembro de 2001 que dispõe sobre o ICMS no Estado do Espírito 

Santo.”. 

 

A ASSEMBLEIA  LEGISLATIVA  DO ESTADO  DO ESPÍRITO  SANTO  
 

DECRETA: 

 

Art. 1º - Fica revogado a alínea “p” do inciso II, do art. 20 da Lei n˚ 7.000 de 27 de dezembro 2001 que dispõe sobre o 

Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual 

e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS, e dá outras providências. 

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 
Palácio Domingos Martins, Sala das Sessões, em 04 de dezembro de 2018. 

 

EUCLÉRIO SAMPAIO  
Deputado Estadual – DC 

 

JUSTIFICATIVA 
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O Governo do Estado do Espirito Santo apresentou Projeto de Lei (mensagem n˚ 157/2018) para apreciação desta augusta Casa de Leis 

que dispunha sobre o Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestação de Serviços de Transporte 
Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS. 
O Deputado Estadual Enivaldo Euzebio dos Anjos promoveu emenda ao projeto de Lei mencionado alhures, solicitando a 
alteração/redução da alíquota de ICMS para “saída de medicamentos de uso humano genéricos ou similares, desde que promovidas por 

atacadista que comercialize no mínimo 80% (oitenta por cento) em operações internas” que foi aprovado pelo plenário da ALES. 
Diante do reconhecimento de ilegalidade por desrespeito a pontos diversos da Lei de Responsabilidade Fiscal e por entender haver 
possível vício de constitucionalidade na iniciativa, o Governador do Estado do Espirito Santo vetou a alteração normativa, que 
posteriormente foi rejeitado pelo Plenário desta Casa. 

Feitas as introduções históricas acerca dos fatos, adentrando no mérito desta propositura, tem-se que não obstante o nobre propósito do 
parlamentar que promoveu a alteração legislativa, sua iniciativa padece de vício de legalidade, no tocante a inobservância do inciso II, do 
art. 14 da Lei Complementar 101/2000, in verbis: 

Art. 14. A concessão ou ampliação de incentivo ou benefício de natureza tributária da qual decorra renúncia de receita deverá estar 

acompanhada de estimativa do impacto orçamentário-financeiro no exercício em que deva iniciar sua vigência e nos dois seguintes, 

atender ao disposto na lei de diretrizes orçamentárias e a pelo menos uma das seguintes condições: (...) 
- estar acompanhada de medidas de compensação, no período mencionado no caput, por meio do aumento de receita, proveniente da 

elevação de alíquotas, ampliação da base de cálculo, majoração ou criação de tributo ou contribuição. 

O que tal dispositivo legal estabelece que, partindo do pressuposto que o ente público estará “abrindo mão” de parte de sua receita 
orçamentária, haja previsão dos meios e mecanismos pelos quais se dará a compensação aos cofres públicos em relação aos valores que o 

mesmo ente deixará de receber em razão da aplicação da lei, notadamente em apontar a previsão da fonte do custeio indispensável ao 

equilíbrio do orçamento, violado pela supressão de receita.  
exatamente por isso que exige a norma, logo no seu caput a apresentação de estimativa do impacto orçamentário-financeiro que a 
aplicação da lei vai causar no ente público naquele exercício e também nos dois exercícios seguintes. 
Desta feita, o projeto apresentado tem o condão de se evitar a ocorrência de execução de uma Lei que, não bastasse seu nobre propósito 
criador, é ilegal, e seus efeitos produzirão uma defasagem de receita, sem que houvesse a indicação do benefício compensador, ou da 

fonte compensatória a receita suprimida, configurando renúncia de receita. 

Consoante a Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF, Lei Complementar nº 101/2000, em seu art. 14, § 1º, a renúncia de receitas 
“compreende anistia, remissão, subsídio, crédito presumido, concessão de isenção em caráter geral, alteração de alíquota ou modificação 
de base de cálculo que implique redução discriminada de tributos ou contribuições, e outros benefícios que correspondem a tratamento 
diferenciado”. É o que parece ser o caso evidenciado na futura execução de norma, ilegal, desde seu nascedouro. 
Quanto ao vício constitucional de iniciativa invocado pelo Exmo. Governador nas exposições do veto, insta salientar que tal celeuma já 
foi enfrentada pela jurisprudência pátria, já sedimentando acerca da possibilidade de propositura de projetos desta natureza, conforme se 
lê: 
ADI - LEI N.º 7.999/85, DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, COM A REDAÇÃO QUE LHE DEU A LEI N.º 9.535/92 -  
BENEFÍCIO TRIBUTÁRIO - MATÉRIA DE INICIATIVA COMUM OU CONCORRENTE - REPERCUSSÃO NO ORÇAMENTO 
ESTADUAL - ALEGADA USURPAÇÃO DA CLÁUSULA DE INICIATIVA RESERVADA AO CHEFE DO PODER EXECUTIVO - 
AUSÊNCIA DE PLAUSIBILIDADE JURÍDICA - MEDIDA CAUTELAR INDEFERIDA. – A Constituição de 1988 admite a iniciativa 
parlamentar na instauração do processo legislativo em tema de direito tributário. - A iniciativa reservada, por constituir matéria de direito 
estrito, não se presume e nem comporta interpretação ampliativa, na medida em que - por implicar limitação ao poder de instauração do 
processo legislativo - deve necessariamente derivar de norma constitucional explícita e inequívoca. - O ato de legislar sobre direito 
tributário, ainda que para conceder benefícios jurídicos de ordem fiscal, não se equipara - especialmente para os fins de instauração do 
respectivo processo legislativo - ao ato de legislar sobre o orçamento do Estado.” (ADI-MC 724/RS, rel. Min. Celso de Mello, Pleno, DJ 
27.4.2001) 

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI N.º 553/2000, DO ESTADO DO AMAPÁ. DESCONTO NO PAGAMENTO 

ANTECIPADO DO IPVA E PARCELAMENTO DO VALOR DEVIDO. BENEFÍCIOS TRIBUTÁRIOS. LEI DE INICIATIVA 

PARLAMENTAR. AUSÊNCIA DE VÍCIO FORMAL.  
Não ofende o art. 61, § 1º, II, b da Constituição Federal lei oriunda de projeto elaborado na Assembléia Legislativa estadual que trate 

sobre matéria tributária, uma vez que a aplicação deste dispositivo está circunscrita às iniciativas privativas do Chefe do Poder Executivo 

Federal na órbita exclusiva dos territórios federais. Precedentes: ADI n.º 

724, rel. Min. Gilmar Mendes, DJ 02.04.04, ADI n.º 2.304, rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ 15.12.2000 e ADI n.º 2.599-MC, rel. Min. 

Moreira Alves, DJ 13.12.02 2. A reserva de iniciativa prevista no art. 165, II da Carta Magna, por referir-se a normas concernentes às 

diretrizes orçamentárias, não se aplica a normas que tratam de direito tributário, como são aquelas que concedem benefícios fiscais. 

Precedentes: ADI n.º 724-MC, rel. Min. Celso de Mello, DJ 27.04.01 e ADI n.º 2.659, rel. Min. Nelson Jobim, DJ de 06.02.04. 3. Ação 

direta de inconstitucionalidade cujo pedido se julga improcedente.” (ADI  
464/AP, rel. Min. Ellen Gracie, Pleno, DJ 25.5.2007) 

Tributário. Processo legislativo. Iniciativa de lei. 2. Reserva de iniciativa em matéria tributária. Inexistência. 3. Lei municipal que revoga 

tributo. Iniciativa parlamentar. Constitucionalidade. 4. Iniciativa geral. Inexiste, no atual texto constitucional, previsão de iniciativa 

exclusiva do Chefe do Executivo em matéria tributária. 5. Repercussão geral reconhecida. 6. Recurso provido. Reafirmação de 

jurisprudência. (ARE 743480 RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 10/10/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO 

REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-228 DIVULG 19-11-2013 PUBLIC 20-11-2013 ) 

Portanto, havendo legalidade e arrimo constitucional na propositura desta Lei, que possui finalidade de proteger o erário de dano irreparável 

com supressão de receita, sem a devida observância da LRF, solicitamos aos nobres pares a aprovação desta matéria. 
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01) RED. FINAL DO PL N.º 262/18 DO DEP. MARCELO SANTOS............................. 

http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=67592&arquiv

o=Arquivo/Documents/PL/101808820722102018-assinado.pdf#P67592 

 

 

02) RED. FINAL DO PR N.º 36/17 DA MESA DIRETORA............................................. 

http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/PR/PR362017/600651-

143355698928112018(2518).pdf 

 

 

03) RED. FINAL DO PL N.º 279/16 DO DEP. DR. HÉRCULES................................... 

http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/PL/PL 2792016/599756-

175502073226112018.pdf 

 

 

04) RED. FINAL DO PL N.º 135/17 DA DEP. LUZIA TOLEDO.................................... 

http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/PL/PL 1352017/599750-

172311116026112018.pdf 

 

 
- RED. FINAL DA PEC N.º 03/18 DO EX-DEP. RODRIGO COELHO E OUTROS... 

http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/PEC/PEC32018/6026241524283299051

22018.pdf 

 

 

 

PROJETO DE LEI Nº 146/2017 
 

Dispõe sobre o direito dos pais ou responsáveis terem ciência do processo pedagógico e participar da definição das propostas 

educacionais, em consonância com o parágrafo único do art. 53 da Lei nº. 8.069, de 13 de julho de 1990. (Estatuto da Criança e do 

Adolescente) 

 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

 

DECRETA 

 

Art. 1º. É direito dos pais ou responsáveis ter ciência do processo pedagógico e participar da definição das propostas educacionais, em 

consonância com parágrafo único do artigo 53 da Lei no 8.069, de 13 de julho de 1990. (Estatuto da Criança e do Adolescente) 

 

Parágrafo Único. O direito de que trata o caput deste artigo deverá ser exercido por meio de oferta, pela instituição de ensino, de no mínimo 

duas reuni es pedag gicas por semestre com os pais ou responsáveis legais dos alunos. 

Art. 2º. A ausência de pais ou responsáveis por alunos com baixa frequência escolar, baixo desempenho escolar ou com problemas 

comportamentais às reuniões escolares deve ser comunicada pela direção da escola ao Conselho Tutelar e ao Ministério Público da infância e 

da juventude para apuração do descumprimento dos deveres inerentes ao poder familiar e, eventualmente, da ocorrência de crime de 

abandono intelectual. 

Parágrafo único. Para fins deste dispositivo, compreende-se por: 

I – aluno com baixa frequência escolar aquele que ultrapassou 50% (cinquenta por cento) do número de faltas permitidas por lei por ciclo ou 

ano letivo; 

II – aluno com baixo desempenho escolar aquele cujo rendimento o encaminhe a estudos de recuperação em mais de uma disciplina; 

http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=67592&arquivo=Arquivo/Documents/PL/101808820722102018-assinado.pdf#P67592
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=67592&arquivo=Arquivo/Documents/PL/101808820722102018-assinado.pdf#P67592
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/PR/PR362017/600651-143355698928112018(2518).pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/PR/PR362017/600651-143355698928112018(2518).pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/PL/PL%202792016/599756-175502073226112018.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/PL/PL%202792016/599756-175502073226112018.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/PL/PL%201352017/599750-172311116026112018.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/PL/PL%201352017/599750-172311116026112018.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/PEC/PEC32018/602624152428329905122018.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/PEC/PEC32018/602624152428329905122018.pdf
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III – aluno com problemas comportamentais aquele mencionado em ocorrências disciplinares ou que tenha praticado atos infracionais no 

ambiente escolar ou relacionados à escola; 

 

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

 

Palácio Domingos Martins, 19 de abril de 2017. 

 

_____________________________________ 

Esmael de Almeida 

Deputado Estadual - PMDB 

 

JUSTIFICATIVA 
 

O artigo 227 da Constituição da República Federativa do Brasil preconiza ser “dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à 

criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à educação”. Reconhecido está a necessidade de participação conjunta 

da família, da sociedade e do Estado com vistas a atingir a meta de garantir o futuro das nossas crianças, adolescentes e jovens.  

A escola tem papel fundamental no ensino da criança e do adolescente e é por isso que os pais precisam participar do dia a dia escolar de 

seus filhos. Quanto mais os pais estiverem presentes nas reuniões escolares, mais poderão acompanhar o que a escola tem oferecido e como 

está evolução ou não do seu filho. Assim, os mesmos terão espaço para participar também do processo de formação pedagógico e proposta 

educacional dada pela escola. Também ficarão por dentro do conteúdo que é replicado aos filhos, saberão quem são os professores, a 

formação pedagógica e, além disso, quais são os princípios que a escola ministra ao aluno. Estou certo que a interação entre escola e família 

influênciará diretamente nos resultados do aluno dentro de sala de aula. 

 

 

 

 

 

PROJETO DE LEI Nº 287/2017 
 

Confere ao Município de Domingos Martins o título de  “Capital Estadual de Mountain Bike”. 

 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO DECRETA: 

 

Artigo 1º - É conferido ao Município de Domingos Martins, o título de “Capital Estadual de Mountain Bike”. 

 

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Palácio Domingos Martins, 11 de julho de 2017 

Luzia Toledo 

Deputada Estadual-PMDB 
 

JUSTIFICATIVA 
 

O mountain bike é uma modalidade ciclista que cresceu bastante nos últimos anos aumentando consideravelmente o número de adeptos. 

Praticada por pessoas que gostam de esportes ao ar livre, gostam de bicicletas, de pedalarem em grupos e têm disposição para acordarem 

cedo num sábado ou mesmo num domingo, para curtirem o belo visual dos campos, de se aventurarem pela natureza explorando belas 

paisagens sobre uma bike.. 

O mountain bike promove essa interação com meio ambiente e a natureza proporcionando ao praticante uma agradável sensação de 

liberdade, de bem-estar com o frescor do ar puro dos campos batendo no rosto, livre de barulhos, poluições e das confusões de sons e o 

trânsito das cidades. 

Por isso mesmo o mountain bike é bem diferente do ciclismo urbano, ao oferecer essa oportunidade de enxergarmos a beleza da natureza nos 

pequenos detalhes que por vezes são simplesmente esquecidos, mas que estão ali no dia a dia o tempo todo. 

Além de ser uma opção de lazer, divertimento é também uma excelente atividade física. Os benefícios desta prática esportiva são muitos e 

dentre eles podemos destacar: 1.º É uma atividade que combate o estresse;2.º Ajuda no emagrecimento; 3.º Trabalha grandes grupos 

musculares das pernas;4.º Estimula a contração do abdômen, melhora a postura;5.º É um exercício aeróbico  que ajuda a fortalecer o coração, 

reduzindo assim as chances de desenvolver doenças cardiovasculares. 

A região Domingos Martins sem dúvida é uma daquelas regi es em que você pedala e fica pensando: “Este município é o melhor lugar para 

a prática do montain bike!” 

A região é linda, o clima é perfeito – um dos melhores do mundo. E a geografia proporciona o mais puro e verdadeiro Mountain bike. 

Estas qualidades tornaram o município um dos municípios onde mais se prática o esporte no estado, contando com milhares de percursos, 

terreno acidentado, com montanhas e muitas as trilhas em matas, que dão ao atleta e ao ciclo turista de Montain bike o conjunto perfeito para 

a prática da modalidade, que inclusive é olímpica. Se não bastasse todas estas características, os praticantes locais se mobilizaram em grupos 

para que pudessem organizar eventos, tanto de ciclo turismo quanto de competições, atraindo milhares de amantes deste esporte ao 

município. O município foi pioneiro no estado do Espírito santo com a criação do primeiro circuito de Ciclo Turismo CICLO CIDADE DO 

http://saudesporte.com.br/o-estresse/
http://saudesporte.com.br/category/emagrecimento/
https://cafenatrilha.com.br/mountain-bike-xco-circuito-cidade-do-verde/
https://cafenatrilha.com.br/mountain-bike-xco-circuito-cidade-do-verde/
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VERDE através da lei N°  e da primeira rota de ciclo turismo a Rota Ipê Amarelo, com a Lei municipalN ° , que tem em seu trajeto mais de 

150 Mudas de Ipê plantadas pelo grupo MTBCCV ( Montain Bike Clube Cidade do Verde) em parceria com a Kebis Biscoitos caseiros. 

 Dentre os eventos anuais estão o Pedal(passeio) Cidade do Verde, que atrai mais de 500 ciclistas em um único fim de semana, o Passeio 

Ninho do Jacu na região de aracê, o Pedal do Chucrute, que em 2016 contou com 630 participantes , o Pedal do Morango que em 2017 

obteve a marca de 500 ciclistas, o Pedal Outubro Rosa em uma homenagem as mulheres, o Pedal Novembro Azul, O Pedal de Natal que 

distribui presente e doces as crianças pelas cidades, dentre outros tantos passeios independentes já realizados por empresas especializadas 

neste tipo de turismo. No campo das competições, o município também é campeão. Já foi palco de Estaduais tanto das modalidades de XCO( 

o Cross country olímpico) , do estadual de Maratona, do XCO Cidade Do Verde que é destaque estadual, o Xterra( competição Nacional), o 

Survivor de várias etapas, o Desafio Pedra Azul na região de Arace, e neste ano o município conquistou por merecimento o Estadual de XCO  

e Campeonato Brasileiro de XCO, um feito digno de louvores, evento este que só acontecer uma vez ao ano e que é a primeira vez que 

acontece no Espírito Santo. Neste brasileiro por exemplo estavão presentes atletas que disputaram as Olimpíadas no Rio 2016. Por estes e 

pelos aproximados 5000 ciclistas anuais que pedalam pela região maravilhosa de Domingos Martins há de se dar o devido crédito ao 

município como Capital Estadual do Montain Bike. 

 

 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO 

 

RELATÓRIO 

 

Cuida-se de parecer quanto à constitucionalidade, legalidade, juridicidade e técnica legislativa da proposição em epígrafe, de iniciativa da 

Deputada Estadual Luzia Toledo, cujo conteúdo, em síntese “Declara o Município de Domingos Martins Capital Estadual de Mountain 

Bike”. A matéria foi protocolada em 02/08/2017, lida no expediente da Sessão Ordinária do dia 07/08/2017 e, ap s, publicado no Diário do 

Poder Legislativo – DPL datado do dia 15/08/2017, à página 39. Por fim, o projeto de lei veio a esta Comissão de Constituição e Justiça, 

Serviço Público e Redação para exame e parecer, nos termos do artigo 41, inciso I, do Regimento Interno da Assembleia Legislativa do 

Estado do Espírito Santo (Resolução nº 2.700/2009). É o relatório. PARECER DO RELATOR DA ANÁLISE QUANTO AO ASPECTO DA 

JURIDICIDADE, CONSTITUCIONALIDADE FORMAL E MATERIAL E LEGALIDADE. Pelo prisma da constitucionalidade, não há 

quaisquer obstáculos a serem invocados, eis que o Projeto de Lei em análise trata de matéria de competência legislativa remanescente dos 

Estados Federados, consoante o que dispõe o art. 25, § 1º, da Constituição Federal. Ademais, o art. 19, IV, da Constituição Estadual, assim 

prescreve: “Art. 19”. Compete ao Estado, respeitados os princípios estabelecidos na Constituição Federal: (...)  

 

IV – exercer, no âmbito da legislação concorrente, a competente legislação suplementar e, quando couber, a plena, para atender às suas 

peculiaridades. De igual modo o artigo 141, II, do Regimento Interno desta Casa de Leis, assim dispõe:  

 

“Art. 141”. A Assembleia Legislativa exerce sua função legislativa por via das seguintes proposiç es:  

 

I – (...)  

 

II – projeto de lei.” Logo, verifica-se cristalino haver compatibilidade da presente hipótese normativa com os textos acima transcritos. 

Constatada a competência legislativa do Estado na matéria em exame, verificamos pela exegese das regras constitucionais contidas nos 

artigos 55, 56 e 61,  

 

III, todos da Carta Estadual, em que a espécie normativa adequada para tratar do tema é a lei ordinária, estando o projeto, neste aspecto, em 

sintonia com a Constituição Estadual. Quanto à iniciativa da matéria em apreço, concluímos por sua subjunção aos preceitos constitucionais 

constantes do artigo 63, caput, da Constituição Estadual, que estabelecem a iniciativa concorrente para legislar:  

 

“Art. 63. A iniciativa das leis cabe a qualquer membro ou comissão da Assembleia Legislativa, ao Governador do Estado, ao Tribunal de 

Justiça, ao Ministério Público e aos cidadãos, satisfeitos os requisitos estabelecidos nesta Constituição.” 

 

tucional a presente propositura, no que diz respeito à legitimidade Parlamentar para deflagrar o procedimento legislativo, por não se tratar de 

matéria de competência exclusiva do Chefe do Poder Executivo, não abrangendo quaisquer das hipóteses previstas no parágrafo único do art. 

63 da Constituição Estadual ou art. 61, § 1º, da Constituição da República. O quórum para aprovação da matéria e o respectivo processo de 

votação serão os estabelecidos nos arts. 194 e 200, I, do Regimento Interno (Resolução nº 2.700/09). Quanto ao regime inicial de tramitação 

verificamos que o mesmo deve ser o ordinário, conforme art. 148, II, do Regimento Interno. Assim sendo, não se verifica qualquer 

inobservância às regras e princípios, direitos e garantias, de caráter material, previstos nas Cartas Magnas Estadual e Federal, em especial os 

prescritos no art. 5º desta. Pelo mesmo prisma, a teleologia da proposição em análise não colide com a isonomia, o direito adquirido, o ato 

jurídico perfeito ou a coisa julgada. Demais disso, não resta caracterizado vestígio de desvio de poder ou excesso de poder legislativo, pois, 

reafirme-se, o Projeto objetiva, tão somente declarar o Município de Domingos Martins Capital Estadual de Mountain Bike. Quanto à técnica 

legislativa, a propositura atende as normas estabelecidas na Lei Complementar Federal nº 95/1998, com as alterações introduzidas pela 

Complementar Federal nº 107/2001, que dispõem sobre a elaboração, a redação, a alteração e a consolidação das leis, conforme determina o 

parágrafo único do art. 59 da Constituição Federal, e estabelece normas para a consolidação dos atos normativos que menciona. A Diretora 

de Redação, no âmbito de suas atribuições, realizou estudo de técnica legislativa da proposição em epígrafe, constante à fl. 11 dos autos, o 

qual concluímos por sua adoção. Quanto à compatibilidade com o Regimento Interno (Resolução nº 2.700/2009 e respectivas alterações) e a 

legislação infraconstitucional pertinente, não foi encontrado nenhum vício que macule a tramitação ordinária do processo legislativo do 

projeto de lei em apreço. Referentemente à vigência da lei no tempo, segundo a Lei Complementar nº 95/98, será a mesma indicada de forma 



 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA 

 

21 

expressa e de modo contemplativo do prazo razoável para que dela se obtenha amplo conhecimento, entretanto reserva a cláusula “entra em 

vigor na data de sua publicação”, quando as leis contenham conteúdo de pequena repercussão, o que ocorre in casu. 

Desta forma, resta claro que a presente proposição está de acordo com os dispositivos acima citados, podendo assim seguir sua regular 

tramitação nesta Casa de Leis. Nesses termos, sugerimos aos nossos Ilustres Pares desta douta Comissão permanente a adoção do seguinte:  

 

PARECER N.º 456/2017 

 

A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO é pela CONSTITUCIONALIDADE, 

LEGALIDADE, JURIDICIDADE E BOA TÉCNICA LEGISLATIVA do Projeto de Lei nº 287/2017, de autoria da Deputada Estadual Luzia 

Toledo.  

Plenário Rui Barbosa, em 10 de outubro de 2017.  

 

GILDEVAN FERNANDES Presidente 

DOUTOR RAFAEL FAVATTO 

Relator JANETE DE SÁ RAQUEL LESSA 

 

Parecer n.º 013/2018, na íntegra localizado no endereço abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 

http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/PL/PL2872017/584011-

18121417072018(112).pdf 

 

Parecer n.º 044/2018, na íntegra localizado no endereço abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 

http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/PL/PL2872017/598465-

153546859520112018-assinado.pdf 

 

 

 

PROJETO DE LEI Nº 306/ 2017. 
 

DETERMINA A INSERÇÃO DE MENSAGEM NAS FATURAS DOS SERVIÇOS DAS CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇO 

PÚBLICO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

 

                     A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

 

DECRETA: 

 

Art. 1º. Será inserido nas faturas de serviços de água, luz, telefone e demais concessionárias de serviços públicos no Estado do Espírito 

Santo, a mensagem “DIGA NÃO À VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER” – denuncie - ligue 180. 

Parágrafo único - A mensagem referida no caput será impressa de forma legível e em local de fácil visualização aos contribuintes. 

 Art. 2º. Esta lei poderá ser regulamentada para sua fiel execução. 

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

  

Sala das Sessões, em 15 de Agosto de 2017. 

 

RAQUEL LESSA 

Deputada Estadual - SD 

                

JUSTIFICATIVA 

 

Na qualidade de representantes do povo nesta Casa de Leis, devemos permanecer na luta pelo combate à violência contra a mulher. A 

violência contra a mulher é uma prática que fere os direitos humanos da mulher, sendo assim, é uma questão de natureza pública e não 

privada.  Os índices de violência contra a Mulher em nosso Estado permanecem alarmantes e na prática perpassa todas as classes sociais e 

independe do nível de escolaridade. 

http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/PL/PL2872017/584011-18121417072018(112).pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/PL/PL2872017/584011-18121417072018(112).pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/PL/PL2872017/598465-153546859520112018-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/PL/PL2872017/598465-153546859520112018-assinado.pdf
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Embora tenha havido alguns avanços com a Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340/2006), ainda assim, contabilizamos 4,8 assassinatos a cada 

100 mil mulheres, número que coloca o Brasil no 5º lugar no ranking de países nesse tipo de crime. Segundo o Mapa da Violência 2015, dos 

4.762 assassinatos de mulheres registrados em 2013 no Brasil, 50,3% foram cometidos por familiares, sendo que em 33,2% destes casos, o 

crime foi praticado pelo parceiro ou ex. Essas quase 5 mil mortes representam 13 homicídios femininos diários em 2013. 

No Estado do Espírito Santo, mesmo diante da luta das instituições públicas pelo combate à violência contra a mulher, ainda verifica-se um 

alto índice de casos que precisam ser combatidos.  

Assim, considerando essa violência que permanece nos dias atuais se faz necessária e imperiosa a divulgação dos mecanismos institucionais 

de proteção a Mulher em situação de violência, justifica-se o presente projeto, considerando que tal medida alcançará todas as residências do 

Estado do Espírito Santo e possibilitará a informação e garantia de direitos, sem gerar ônus ao poder público estadual. 

Pelo exposto, pedimos aos Nobres Pares pela aprovação do presente projeto de Lei, ao tempo em que rogamos ao Senhor Governador pela 

sua Sanção. 

 

Parecer n.o 093/2018, da Comissão de Justiça, pela constitucionalidade, legalidade e 

juridicidade. 

http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/PL/PL3062017/572800-

15293217052018.pdf 

 

Parecer n.o 08/2018, da Comissão de Defesa do Consumidor, pela aprovação. 

http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/PL/PL3062017/590627-

150912713821092018-assinado.pdf 

 

Parecer n.o 43/2018, da Comissão de Finanças, pela aprovação. 

http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/PL/PL3062017/598426-

144220446120112018-assinado.pdf 

  

 

 

PROJETO DE LEI Nº. 320/2017. 
 

Determina o pagamento de multa aos atos de crueldade cometidos contra animais, independente das sanções previstas em outros dispositivos 

legais: Municipal, Estadual ou Federal, e dá outras providências.. 

 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

 

DECRETA: 

 

Artigo 1° - Fica estabelecido no Estado do Espírito Santo o pagamento de multa aos atos de crueldade cometidos contra animais, sem 

prejuízo das sanções previstas em outros dispositivos legais: Municipal, Estadual ou Federal, e dá outras providências. 

 

Parágrafo único - Consideram-se crueldade e maus tratos, toda e qualquer ação ou omissão que implique em: sofrimento, abuso, maus 

tratos, ferimentos de qualquer natureza, mutilação, transtornos psicológicos ou estresse de animais silvestres, nativos ou exóticos, domésticos 

e domesticados. 

 

Artigo 2° - É proibido soltar ou abandonar animais em vias e logradouros públicos e privados, sob pena de multa de 100 VRTE’s por animal.   

 

Artigo 3° - A multa dobra de valor nos seguintes casos: 

 

§1º - No caso de abandono de animais doentes, feridos, idosos, debilitados ou extenuados. 

§2º -  No caso de atropelamento do animal, seguido de fuga do condutor do veículo sem prestar a devida assistência médico veterinária. 

§3º -  No caso de animais abandonados dentro de imóveis, cabendo ao locatário ou ao fiador o seu pagamento.  

 

1- Não sendo encontrados os responsáveis descritos no caput anterior caberá ao proprietário do imóvel o pagamento da multa. 

http://www.agenciapatriciagalvao.org.br/dossie/pesquisas/mapa-da-violencia-2015-homicidio-de-mulheres-no-brasil-flacsoopas-omsonu-mulheresspm-2015/
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/PL/PL3062017/572800-15293217052018.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/PL/PL3062017/572800-15293217052018.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/PL/PL3062017/590627-150912713821092018-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/PL/PL3062017/590627-150912713821092018-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/PL/PL3062017/598426-144220446120112018-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/PL/PL3062017/598426-144220446120112018-assinado.pdf
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Artigo 4º - No caso de abandono de animais de grande porte, independente de seu estado de saúde, a multa é de 200 VRTE’s por animal. 

 

Artigo 5º - É de responsabilidade do proprietário a manutenção dos animais em condições adequadas de alojamento, alimentação, saúde, 

higiene e bem-estar, sob pena de multa no valor de 100 VRTE’s por infração, dobrando o valor para cada reincidência. 

Parágrafo único - A multa dobra de valor se: 

 

1-  Em caso de animais presos em correntes, cordas ou qualquer outro similar  curto, ou espaços pequenos que lhes impeçam a 

respiração, sua movimentação adequada, o descanso, ou os privem de ar ou luz, que comprometa seu bem estar. 

2- Os animais que estiverem em locais juntamente com outros que os aterrorizem ou molestem; 

 

Artigo 6º - Todo animal, ao ser conduzido em vias públicas deve obrigatoriamente usar coleira e guia, adequadas ao seu tamanho e porte, sob 

pena de pagamento de multa no valor de 15 VRTE’s. 

§1º. Os responsáveis pelos animais, reconhecidos em norma estadual vigente, como “cães comunitários” ficam isentos a cumprir o disposto 

no caput anterior. 

§ 2º. Para os cães fica proibido o uso dos enforcadores de metal com garras e de focinheiras não adequadas ao bem-estar do animal. 

 

Artigo 7º - É vedado, sob pena de pagamento de 200 VRTE’s por animal: 

 

§ 1°. a comercialização de cães e gatos em vias e logradouros públicos;  

§ 2°. a comercialização de cães e gatos não esterilizados cirurgicamente, exceto entre criadores oficiais; 

§ 3º. a distribuição de animais vivos a título de brinde ou sorteio;  

§ 4°. a comercialização de animais silvestres sem a devida autorização do IBAMA; 

§ 5°. a utilização e exposição de qualquer animal em situações que caracterizem humilhação, constrangimento, estresse, violência ou prática 

que vá contra a sua dignidade e bem-estar, sob qualquer alegação. 

§ 6°. manter animais destinados à venda em locais inadequados ao seu porte, que lhes impeça a movimentação adequada, que não 

proporcionem todo o necessário para o seu bem estar, bem como animais debilitados e doentes; 

 

Artigo 8° - São passíveis de punição as pessoas, inclusive detentoras de função pública, civil ou militar, toda organização social ou empresa 

com ou sem fins lucrativos, de caráter público ou privado, que intentarem contra o que dispõe esta lei. 

 

Artigo 9º - Fica o poder público autorizado a reverter os valores recolhidos em função das multas previstas por esta Lei para programas 

estaduais de controle populacional através da esterilização cirúrgica e identificação e registro permanente do animal. 

 

Artigo 10 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Plenário Dirceu Cardoso, em 28 de agosto de 2017. 

Dr. Rafael  Favatto 

Deputado Estadual 

PEN 51 ES 

 

JUSTIFICATIVA 
 

Constituição Federal: 

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, 

impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. 

§ 1º - Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao poder público: 

VII - proteger a fauna e a flora, vedadas, na forma da lei, as práticas que coloquem em risco sua função ecológica, provoquem a extinção de 

espécies ou submetam os animais a crueldade. 

Penalizar quem comete abusos e maus tratos contra animais, de forma exemplar, é um desejo antigo dos defensores dos animais. A legislação 

federal, embora considere tais atos como crime, estes atos estão enquadrados na Lei Federal 9099/95 e considerados "crime de baixo 

potencial ofensivo", não prevendo a reclusão como forma de punição. 

Apesar dos atos de maus tratos cometidos contra animais serem reconhecidos em normas federais como crime, é preciso formar uma 

sociedade consciente de seus deveres a fim de mudar esta realidade, pois as instituições sem fins lucrativos e os protetores independentes, 

que recolhem estes animais, não tem capacidade de resolver o problema de forma efetiva. 

Estes atos devem ser punidos de forma exemplar a fim de educar a população, conscientizando desta forma o proprietário em relação à Posse 

Responsável, bem como aos direitos garantidos aos animais em normas vigentes. Consequentemente esta punição diminuirá 

consideravelmente o número de proprietários de cães e gatos que permitem sua procriação indiscriminada.  

A finalidade desta lei é, independente das sanções de outras normas: Municipal, Estadual  e Federal, aplicar multa pecuniária aos atos 

cometidos que proporcionem sofrimento aos animais, para esta finalidade se faz necessário que as autoridades competentes assumam seu 

papel nessa luta, punindo atos de maus tratos com multas severas, a fim de diminuir a demanda de animais submetidos à crueldade, e 

consequentemente os gastos públicos advindos desta prática. 

A problemática dos animais não é apenas uma questão humanitária, mas de Saúde Pública, Meio Ambiente e de Respeito ao Dinheiro 

Público. 
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Parecer n.º 170/2017, na íntegra localizado no endereço abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 

http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/PL/PL 3202017/578494-

13370620062018.pdf 

 

Parecer n.º 039/2018, na íntegra localizado no endereço abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 

http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/PL/PL 3202017/598459-

121053684721112018-assinado.pdf 
 

 

 

 

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 35/2018 
 

Formaliza a filiação da Assembleia Legislativa  do  Estado  do  Espírito  Santo à União Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais – 

UNALE, e autoriza o repasse dos valores definidos no Estatuto da entidade a título de contribuição ordinária, alterando a Resolução Nº 

2.700, de 15 de julho de 2009, Regimento Interno da Ales. 
 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
 

DECRETA: 

 
Art. 1º O art. 319 do Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo, aprovado pela Resolução Nº 2.700, de 15 de 
julho de 2009, passa a vigorar com a seguinte redação: 

 

"(...) 
 
‘Art. 319. A Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo filia-se à União Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais – 

UNALE, e se fará representar, em congressos da entidade, por comissão em cuja composição será observado, tanto quanto possível, o critério 
da proporcionalidade partidária. 

 
Parágrafo único. A Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo fica autorizada a repassar à União Nacional dos Legisladores e 
Legislativos Estaduais – UNALE os valores definidos no seu Estatuto a título de contribuição ordinária, destinada às despesas de custeio da 
entidade. 
 
(...)” 

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Sala das Sessões, em de de 2018. 

 
 
              ERICK MUSSO                    RAQUEL LESSA                                       ENIVALDO DOS ANJOS 

                 Presidente                                                                          1ª Secretária                                                         2º Secretário 

 

JUSTIFICATIVA 
 
A União Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais – UNALE é sociedade civil de direito privado, de âmbito nacional, sem fins 

lucrativos e constitui-se por tempo indeterminado como entidade de representação nacional da classe dos deputados estaduais e distritais, 
bem como das Assembleias Legislativas e da Câmara Distrital, perante os demais Poderes constituídos, reunindo-se em torno de objetivos 

comuns todos os parlamentares estaduais e todos os legislativos estaduais do País. 
A preservação dos valores democráticos, o fortalecimento do federalismo, o aprimoramento do Poder Legislativo Estadual são alguns dos 
princípios que norteiam a UNALE. 

A presente resolução visa formalizar a filiação da Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo à União Nacional dos Legisladores e 

Legislativos Estaduais – UNALE, nos termos do que prevê o §5º do art. 3º do Estatuto da entidade. 

 

 

 

 

 

 

http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/PL/PL%203202017/578494-13370620062018.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/PL/PL%203202017/578494-13370620062018.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/PL/PL%203202017/598459-121053684721112018-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/PL/PL%203202017/598459-121053684721112018-assinado.pdf
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Discussão se houver recurso, na forma do artigo 277, §§ 2.º a 5.º do Regimento 

Interno, do Projeto de Decreto Legislativo nº 117/2018. 

http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=68124&arquiv

o=Arquivo/Documents/PDL/125255276514112018-assinado.pdf#P68124 

 

Discussão se houver recurso, na forma do artigo 277, §§ 2.º a 5.º do Regimento 

Interno, do Projeto de Decreto Legislativo nº 118/2018. 

http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=68116&arquiv

o=Arquivo/Documents/PDL/110002395214112018(7181)-assinado.pdf#P68116 

 

Discussão se houver recurso, na forma do artigo 277, §§ 2.º a 5.º do Regimento 

Interno, do Projeto de Decreto Legislativo nº 119/2018. 

http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=68129&arquiv

o=Arquivo/Documents/PDL/161151733314112018-assinado.pdf#P68129 

 

Discussão se houver recurso, na forma do artigo 277, §§ 2.º a 5.º do Regimento 

Interno, do Projeto de Decreto Legislativo nº 120/2018. 

http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=68133&arquiv

o=Arquivo/Documents/PDL/161841344114112018-assinado.pdf#P68133 

 

Discussão se houver recurso, na forma do artigo 277, §§ 2.º a 5.º do Regimento 

Interno, do Projeto de Decreto Legislativo nº 128/2018. 

http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=68148&arquiv

o=Arquivo/Documents/PDL/133354844319112018-assinado(7268).pdf#P68148 

 

Discussão se houver recurso, na forma do artigo 277, §§ 2.º a 5.º do Regimento 

Interno, do Projeto de Decreto Legislativo nº 129/2018. 

http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=68150&arquiv

o=Arquivo/Documents/PDL/133740985419112018-assinado(7269).pdf#P68150 

 

Discussão se houver recurso, na forma do artigo 277, §§ 2.º a 5.º do Regimento 

Interno, do Projeto de Decreto Legislativo nº 130/2018. 

http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=68153&arquiv

o=Arquivo/Documents/PDL/133923438819112018-assinado(7270).pdf#P68153 

 

Discussão se houver recurso, na forma do artigo 277, §§ 2.º a 5.º do Regimento 

Interno, do Projeto de Decreto Legislativo nº 131/2018. 

http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=68158&arquiv

o=Arquivo/Documents/PDL/160052489119112018-assinado(7271).pdf#P68158 

 

 

http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=68124&arquivo=Arquivo/Documents/PDL/125255276514112018-assinado.pdf#P68124
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=68124&arquivo=Arquivo/Documents/PDL/125255276514112018-assinado.pdf#P68124
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=68116&arquivo=Arquivo/Documents/PDL/110002395214112018(7181)-assinado.pdf#P68116
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=68116&arquivo=Arquivo/Documents/PDL/110002395214112018(7181)-assinado.pdf#P68116
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=68129&arquivo=Arquivo/Documents/PDL/161151733314112018-assinado.pdf#P68129
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=68129&arquivo=Arquivo/Documents/PDL/161151733314112018-assinado.pdf#P68129
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=68133&arquivo=Arquivo/Documents/PDL/161841344114112018-assinado.pdf#P68133
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=68133&arquivo=Arquivo/Documents/PDL/161841344114112018-assinado.pdf#P68133
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=68148&arquivo=Arquivo/Documents/PDL/133354844319112018-assinado(7268).pdf#P68148
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=68148&arquivo=Arquivo/Documents/PDL/133354844319112018-assinado(7268).pdf#P68148
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=68150&arquivo=Arquivo/Documents/PDL/133740985419112018-assinado(7269).pdf#P68150
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=68150&arquivo=Arquivo/Documents/PDL/133740985419112018-assinado(7269).pdf#P68150
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=68153&arquivo=Arquivo/Documents/PDL/133923438819112018-assinado(7270).pdf#P68153
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=68153&arquivo=Arquivo/Documents/PDL/133923438819112018-assinado(7270).pdf#P68153
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=68158&arquivo=Arquivo/Documents/PDL/160052489119112018-assinado(7271).pdf#P68158
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=68158&arquivo=Arquivo/Documents/PDL/160052489119112018-assinado(7271).pdf#P68158
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Discussão se houver recurso, na forma do artigo 277, §§ 2.º a 5.º do Regimento 

Interno, do Projeto de Decreto Legislativo nº 132/2018. 

http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=68199&arquiv

o=Arquivo/Documents/PDL/113139451720112018-assinado.pdf#P68199 

 

Discussão se houver recurso, na forma do artigo 277, §§ 2.º a 5.º do Regimento 

Interno, do Projeto de Decreto Legislativo nº 134/2018. 

http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=68305&arquiv

o=Arquivo/Documents/PDL/094251461721112018-assinado.pdf#P68305 

 

 

Discussão se houver recurso, na forma do artigo 277, §§ 2.º a 5.º do Regimento 

Interno, do Projeto de Decreto Legislativo nº 138/2018. 

http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=68405&arquiv

o=Arquivo/Documents/PDL/111357878726112018-assinado.pdf#P68405 
 

 

 

 

 

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 37/2018 
 

Altera a Resolução nº 4.110, de 15.9.2015, que instituiu a Comenda “José Maria Pimenta”. 

 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

 

DECRETA: 

 

Art. 1º O caput do artigo 1º da Resolução nº 4.110, de 15.9.2015, que instituiu a 

Comenda José Maria Pimenta passa a vigorar com a seguinte redação: 

 

“Art. 1º Fica instituída a Comenda “José Maria Pimenta”, a ser concedida pela Assembleia Legislativa a servidores ativos, inativos e a ex-

servidores, com destaque na prestação de relevantes serviços à Assembleia Legislativa. 

(...).” (NR) 

 

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em de de 2018. 

 

ERICK MUSSO 

PRESIDENTE 

 

RAQUEL LESSA 

1º SECRETÁRIO 

 

ENIVALDO DOS ANJOS 

2º SECRETÁRIO 

 

 

JUSTIFICATIVA 

 

O presente Projeto de Resolução visa alterar a redação da Resolução nº 4.110/15, que instituiu a Comenda “José Maria Pimenta” com vistas a 

possibilitar que os ex-servidores deste Poder, que tenham prestado relevantes serviços à Assembleia Legislativa, possam receber a Comenda. 

Atualmente, somente os servidores ativos e inativos podem ser agraciados com a referida honraria. Com a alteração proposta poderemos 

contemplar a todos que contribuíram para o aprimoramento e o bom desempenho das atividades desenvolvidas por esta Casa de Leis. 

Dessa forma, a Mesa Diretora solicita o apoio dos nossos nobres Pares no sentido de aprovarmos o presente Projeto Resolução. 

http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=68199&arquivo=Arquivo/Documents/PDL/113139451720112018-assinado.pdf#P68199
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=68199&arquivo=Arquivo/Documents/PDL/113139451720112018-assinado.pdf#P68199
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=68305&arquivo=Arquivo/Documents/PDL/094251461721112018-assinado.pdf#P68305
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=68305&arquivo=Arquivo/Documents/PDL/094251461721112018-assinado.pdf#P68305
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=68405&arquivo=Arquivo/Documents/PDL/111357878726112018-assinado.pdf#P68405
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=68405&arquivo=Arquivo/Documents/PDL/111357878726112018-assinado.pdf#P68405
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Mensagem nº 169/2018 
 

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa 

Deputado Erick Musso 

 

Encaminho à apreciação da Assembleia Legislativa o incluso Projeto de Lei que “Altera a Lei nº 4.653, de 03 de julho de 1992, que criou o 

Fundo para Infância e a Adolescência – FIA”. 

A presente proposta visa facilitar os procedimentos e melhorar a eficiência no aporte e aplicação dos recursos doados por pessoas físicas ou 

jurídicas ao Fundo para Infância e a Adolescência, dedutíveis do imposto de renda, em consonância com as previsões contidas na legislação 

federal. 

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, 14 de novembro 2018. 

PAULO CESAR HARTUNG GOMES 

Governador do Estado 

 

PROJETO DE LEI Nº 295/2018 
 

Altera a Lei nº 4.653, de 03 de julho de 1992. 

 

Art. 1º O art. 3º da Lei nº 4.653, de 03 de julho de 1992, que criou o Fundo para Infância e a Adolescência – FIA passa a vigorar com as 

seguintes alterações:  

 

“Art. 3º (...) 

(...) 

§ 1º Os recursos do FIA não utilizados em cada exercício financeiro serão transferidos para o exercício seguinte, a crédito do respectivo 

Fundo, não se aplicando as disposições da Lei Complementar nº 833, de 29 de agosto de 2016. 

§ 2º Na hipótese de extinção do FIA, seu patrimônio será revertido ao Tesouro Estadual. 

§ 3º São beneficiários de recursos do FIA, para aplicação em programas e ações que atendam aos objetivos dispostos no art. 2º desta Lei, os 

órgãos e as entidades da administração pública estadual e os municípios. 

§ 4º A destinação dos recursos do FIA poderá ocorrer por transferência voluntária, dos órgãos e entidades a que se refere o § 3º, a entidades 

privadas sem fins lucrativos, desde que seja observada a legislação de regência e às seguintes condições: 

 

I - as propostas prevejam ações nas áreas de assistência social, saúde, educação, cultura, esporte, lazer, comunicação ou capacitação, voltadas 

exclusivamente ao atendimento de crianças e adolescentes; 

II - sejam analisadas e aprovadas pelo Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente - CRIAD. 

 

§ 5º Os recursos a que se refere o inciso III do art. 3º desta Lei poderão ser objeto de transferência voluntária para as entidades privadas sem 

fins lucrativos que estejam devidamente credenciadas junto à Secretaria de Estado de Direitos Humanos - SEDH, na forma do regulamento, 

com propostas para receber apoio financeiro do FIA”. (NR)  

 

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.  

 

 

 

 

 

Mensagem nº 170/2018 
 

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa 

Deputado Erick Musso 

 

Encaminho à apreciação da Assembleia Legislativa o incluso Projeto de Lei que “Altera a Lei nº 5.780, de 21 de dezembro de 1998, que 

dispõe sobre a Política Estadual do Idoso e Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa e dá outras providências”. 

A presente proposta visa aprimorar o Fundo Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa, ampliando as possibilidades de fontes de 

receitas, em consonância com as previsões contidas na legislação federal, como por exemplo, no Estatuto do Idoso, bem como facilitar a 

aplicação de recursos doados por pessoas físicas ou jurídicas, dedutíveis do imposto de renda, nos termos das leis em vigor. 

Também prevê melhorias nos controles e acompanhamento dos recursos do Fundo atribuindo competências expressas ao Conselho Estadual 

de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa – CEDDIPI. 

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, 14 de novembro 2018. 
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PAULO CESAR HARTUNG GOMES 

Governador do Estado 

 

PROJETO DE LEI Nº 296/2018 
  

Altera a Lei nº 5.780, de 21 de dezembro de 1998. 

 

Art. 1º O art. 19 da Lei nº 5.780, de 21 de dezembro de 1998, que dispõe sobre a Política Estadual do Idoso e Conselho Estadual de Defesa 

dos Direitos da Pessoa Idosa e dá outras providências, passa a vigorar com a seguinte redação:  

 

“Art. 19. Fica criado o Fundo Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa, de natureza contábil e financeira, vinculado à Secretaria de 

Estado de Direitos Humanos - SEDH, destinado a captar recursos e financiar políticas públicas, programas, projetos e ações voltados para a 

pessoa idosa, que terá como receita: 

 

I - dotações orçamentárias que lhe forem consignadas; 

II - contribuições, subvenções e auxílios de entidades públicas e privadas; 

III - recursos provenientes de acordos, convênios, contratos ou transferências, realizados com entidades particulares ou públicas, nacionais 

ou internacionais; 

IV - legados e doações, de qualquer natureza, que lhe forem destinados por pessoas físicas ou jurídicas;  

V - as multas decorrentes de infrações administrativas aplicadas por autoridade estadual, em razão da desobediência ao atendimento 

prioritário ao idoso e do descumprimento, por entidade de atendimento ao idoso, das prescrições da Lei Federal nº 10.741, de 1º de outubro 

de 2003; 

VI - as multas aplicadas pela autoridade judiciária estadual, com fundamento na Lei Federal nº 10.741, de 2003, em razão de irregularidade 

em entidade de atendimento ao idoso ou de descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer; 

VII - as multas penais decorrentes de condenação pela autoridade judiciária estadual por crimes previstos na Lei Federal nº 10.741, de 2003; 

VII - quaisquer outros recursos lícitos que lhe forem destinados. 

 

§1º Havendo amparo jurídico, os recursos provenientes de doação de pessoas físicas e jurídicas poderão ser deduzidos do imposto de renda, 

nos termos da Lei Federal nº 12.213, de 20 de janeiro de 2010, ou outra que vier a substituir. 

§ 2º Os recursos do Fundo Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa, não utilizados em cada exercício financeiro, serão transferidos 

para o exercício seguinte, a crédito do respectivo Fundo, não se aplicando as disposições da Lei Complementar nº 833, de 29 de agosto de 

2016. 

§ 3º Na hipótese de extinção do Fundo Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa, seu patrimônio será revertido ao Tesouro Estadual. 

§ 4º Os recursos do Fundo Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa serão aplicados, prioritariamente, em programas e ações que 

tenham finalidades vinculadas às linhas de ação da política de atendimento ao idoso e à garantia dos direitos previstos na Lei Federal nº 

10.741, de 2003. 

§ 5º São beneficiários de recursos do Fundo Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa, para aplicação em programas e ações que 

atendam aos objetivos dispostos no caput deste artigo, os órgãos e as entidades da administração pública estadual e os municípios. 

§ 6º A destinação dos recursos do Fundo Estadual dos Direitos da Pessoa Idosa poderá ocorrer por transferência voluntária, dos órgãos e 

entidades a que se refere o § 5º, a entidades privadas sem fins lucrativos, desde que seja observada a legislação de regência e às seguintes 

condições:  

 

I – as propostas prevejam ações nas áreas de assistência social, saúde, educação, trabalho, cultura, esporte, lazer, comunicação ou 

qualificação profissional, voltadas exclusivamente ao atendimento da pessoa idosa; 

 

II – as propostas sejam analisadas e aprovadas pelo Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa - CEDDIPI. 

 

§ 7º Os recursos a que se refere o § 1º deste artigo poderão ser objeto de transferência voluntária para as entidades privadas sem fins 

lucrativos que estejam devidamente credenciadas junto à SEDH, na forma do regulamento, com propostas para receber apoio financeiro do 

Fundo Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa.  

§ 8º Caberá à SEDH a administração e a gestão do Fundo Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa, bem como a análise e a 

fiscalização técnica dos projetos atendidos por recursos do Fundo, na forma do regulamento. 

§ 9º A gestão e a fiscalização de que trata o § 8º serão desenvolvidas em conjunto com o Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa 

Idosa - CEDDIPI, cuja atuação consistirá na definição de prioridades, sem prejuízo das competências estabelecidas na legislação de regência. 

§ 10. O Fundo Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa terá escrituração contábil própria, ficando a aplicação de seus recursos sujeita 

à prestação de contas ao Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, nos prazos previstos na legislação pertinente”. (NR)  

 

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.  

 

 


